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Módosítás 11
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy a KAP-nak 
konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, 
nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

2. Tekintettel arra, hogy a KAP-nak 
konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, 
nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket, 
különösen a végső címzettek számára. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás és 
egyben annak biztosítása révén, hogy a 
KAP közös volta nem kerül veszélybe,
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 12
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések (5) A tagállami döntések 
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összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre, 
beporzóknak takarmánytermő területet 
biztosító vagy takarmány előállítására 
használható növényfajokkal borított 
területeket is, függetlenül attól, hogy 
azokat tényleges termelésre használják-e.

Or. en

Módosítás 13
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,2 %-ot, részét kell képeznie a 
támogatható hektár meghatározásának.

8. A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,5%-ot, részét kell képeznie a támogatható 
hektár meghatározásának.

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb tetrahidrokannabinol-érték Európában korlátozza az európai mezőgazdasági 
termelők választékát a fajták között. A 0,2%-os korlátozás miatt az európai kendertermelési 
ipar versenyhátrányba kerül az észak-amerikai és ázsiai termelőkkel szemben (0,3%–1%). Az 
Európai Unióban a nemzetközileg elfogadott 0,3%-os érték 1999-ig volt használatban.

Módosítás 14
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak azok a
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban, akik saját 
mezőgazdasági üzemük mezőgazdasági 
területein folytatnak mezőgazdasági 
tevékenységet. Annak érdekében, hogy 
uniós szinten biztosított legyen a támogatás 
e célcsoportra történő korlátozására 
vonatkozó egységes megközelítés 
alkalmazása, meg kell adni a 
„mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
alapvető elemeit, valamint a 
„mezőgazdasági termelő” egyértelmű 
meghatározását a támogatásra való 
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tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

jogosultság meghatározása céljából. E 
keret alapján a tagállamoknak KAP-
stratégiai tervükben meg kell határozniuk, 
hogy kik azok a mezőgazdasági termelők, 
akik támogatásra jogosultak. Mivel a 
vidékfejlesztés politikai irányai 
tevékenységeik mezőgazdasági üzemükön 
kívüli diverzifikálására ösztönzik a 
mezőgazdasági termelőket, e meghatározás 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Indokolás

A „mezőgazdasági termelő” támogatásra való jogosultság meghatározása céljából történő 
meghatározását uniós szinten kell megadni az egyenlő versenyfeltételeket biztosítása 
érdekében. A „mezőgazdasági termelő” kifejezést nem szabad olyan kifejezésekkel 
meghatározni, amelyek megkérdőjelezik legitimitásukat. A „valódi” kifejezést a szöveg 
egészében törölni kell. 

Módosítás 15
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető elemeket.

10. A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
alapvetően fontos célkitűzésével 
összefüggésben történő biztosítása 
érdekében uniós szinten meg kell adni a 
„fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető átfogó elemeket. 
Ez nem lehet korlátozó az új belépők 
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mezőgazdaságba való belépésének 
megkönnyítése és a tagállamokban 
uralkodó tényleges helyzet 
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

Az erre a területre vonatkozó korábbi támogatási rendszerek túl korlátozóak voltak, és a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásból való kizárásához vezettek.

Módosítás 16
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
agrárerdészet, erdészet és élelmiszer-
ellátási rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 17
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a megbízható, 
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kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

méltányos és tisztességes közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
jövedelemtámogatás biztosításában. A 
gazdaságok átalakításába, a 
mezőgazdasági termelők 
élelmiszerláncban elfoglalt helyének 
megerősítésébe, a gazdaságok
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

Or. en

Indokolás

A KAP-kifizetéseknek méltányosnak és tisztességesnek kell lenniük a folyamatos nyilvános 
támogatás biztosítása érdekében.

Módosítás 18
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
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megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó ezen előírásoknak 
az ökorendszerek kialakítására és 
végrehajtására irányuló 
referenciaértékekké és előre 
meghatározott előírásokká kell válniuk, 
így biztosítva, hogy a hagyományos 
mezőgazdaságba az éghajlatváltozással és 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos mérhető intézkedéseket 
építsenek be. A jó mezőgazdasági és
környezeti állapotra vonatkozó előírások 
által alkotott keret részeként, a 
mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági és 
környezeti teljesítményének javítása 
érdekében tápanyag-gazdálkodási tervet 
kell készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
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állásának biztosításához.

Or. en

Módosítás 19
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az I. pillérbe tartozó kifizetések felső határértékének átcsoportosítással nyújtható 
támogatásokként az I. pillérben kell maradniuk.

Módosítás 20
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az uniós jogszabályokban elő kell 
írni, hogy a tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben állapítsanak meg 
követelményeket azon minimális 

(26) Az uniós jogszabályokban elő kell 
írni, hogy a tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben állapítsanak meg 
követelményeket azon minimális 
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területnagyságra vonatkozóan, amely után 
termeléstől független kifizetés folyósítható. 
E követelmények megállapításakor szem 
előtt kell tartani annak szükségességét, 
hogy elkerülhető legyen a nagy számú kis 
összegű kifizetés kezeléséből eredő túlzott 
adminisztratív teher, továbbá, hogy a 
támogatások eredményesen járuljanak 
hozzá azon KAP-célkitűzések 
teljesítéséhez, amelyek tekintetében a 
támogatástól független közvetlen 
kifizetések folyósítására sor kerül. Annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
jövedelemtámogatás minimális szintje 
valamennyi valódi mezőgazdasági termelő 
számára garantálható legyen, és teljesüljön 
a Szerződés azon célkitűzése, amely szerint 
megfelelő életszínvonalat kell biztosítani a 
mezőgazdasági népesség számára, éves, 
területalapú, termeléstől független 
kifizetést kell előirányozni „a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás” elnevezésű 
beavatkozástípus keretében. A szóban 
forgó támogatás még célirányosabbá tétele 
érdekében a kifizetés összegei 
területcsoportonként, társadalmi-gazdasági 
és/vagy agronómiai feltételek alapján 
differenciálhatók. A mezőgazdasági 
termelők jövedelmét hátrányosan 
befolyásoló hatások elkerülése érdekében a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatást támogatási 
jogosultságok alapján nyújtják. Ebben az 
esetben a támogatási jogosultságok 
bármilyen további közelítés előtti 
értékének arányosnak kell lennie az 
1307/2013/EU rendelet szerinti 
alaptámogatási rendszerek keretében 
meghatározott értékkel, figyelembe véve az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtott támogatásokat is. A tagállamoknak 
emellett törekedniük kell vonatkozó 
értékeik további közelítésére abból a 
célból, hogy folytatódjon a múltbeli 
értékektől való fokozatos eltávolodás.

területnagyságra vonatkozóan, amely után 
termeléstől független kifizetés folyósítható. 
E követelmények megállapításakor szem 
előtt kell tartani annak szükségességét, 
hogy elkerülhető legyen a nagy számú kis 
összegű kifizetés kezeléséből eredő túlzott 
adminisztratív teher, továbbá, hogy a 
támogatások eredményesen járuljanak 
hozzá azon KAP-célkitűzések 
teljesítéséhez, amelyek tekintetében a 
támogatástól független közvetlen
kifizetések folyósítására sor kerül. Annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
jövedelemtámogatás minimális szintje 
valamennyi valódi mezőgazdasági termelő 
számára garantálható legyen, és teljesüljön 
a Szerződés azon célkitűzése, amely szerint 
megfelelő életszínvonalat kell biztosítani a 
mezőgazdasági népesség számára, éves, 
területalapú, termeléstől független 
kifizetést kell előirányozni „a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás” elnevezésű 
beavatkozástípus keretében. A szóban 
forgó támogatás még célirányosabbá tétele 
érdekében a kifizetés összegei 
területcsoportonként, társadalmi-gazdasági 
és/vagy agronómiai feltételek alapján 
differenciálhatók. A mezőgazdasági 
termelők jövedelmét hátrányosan 
befolyásoló hatások elkerülése érdekében a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatást támogatási 
jogosultságok alapján nyújtják. Ebben az 
esetben a támogatási jogosultságok 
bármilyen további közelítés előtti 
értékének arányosnak kell lennie az 
1307/2013/EU rendelet szerinti 
alaptámogatási rendszerek keretében 
meghatározott értékkel, figyelembe véve az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtott támogatásokat is. A tagállamoknak 
emellett törekedniük kell vonatkozó 
értékeik közelítésére abból a célból, hogy 
2026-ig teljes konvergencia valósuljon 
meg.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint biztosítani lehessen a 
mezőgazdasági termelők egyenlő bánásmódját, a továbbiakban nem indokolt, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek a 2000–2002 közötti referenciaéveken alapuló mezőgazdasági 
tevékenységre fizessenek.

Módosítás 21
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A KAP-nak biztosítania kell, hogy 
a tagállamok a helyi szükségleteknek és a 
mezőgazdasági termelők tényleges 
körülményeinek figyelembevételével 
javítsák környezeti teljesítményüket. A 
tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben 
szereplő közvetlen kifizetések keretében 
önkéntes ökorendszereket kell létrehozniuk 
a mezőgazdasági termelők számára; e 
rendszereket teljes mértékben össze kell 
hangolni az egyéb releváns 
beavatkozásokkal. A tagállamoknak az 
ökorendszereket olyan támogatások 
formájában kell meghatározniuk, amelyek 
a közjavaknak a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazásával történő 
előállítására való ösztönzés és az ilyen 
javak előállításának ellentételezése 
céljából, illetve az említett gyakorlatok 
bevezetésére ítélhetők oda. Mindkét 
esetben a KAP környezeti és éghajlati 
teljesítményének javítására kell 
törekedniük, következésképpen túl kell 
mutatniuk a feltételesség rendszerében
már előírt követelményeken. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy ökorendszereket 
hoznak létre olyan mezőgazdasági 
gyakorlatok vonatkozásában, mint az 
állandó legelőkkel és a tájképi 
jellegzetességekkel való hatékonyabb 
gazdálkodás, valamint az ökológiai 
gazdálkodás.  E rendszerek magukban 

(31) A KAP-nak biztosítania kell, hogy 
a tagállamok a helyi szükségleteknek és a 
mezőgazdasági termelők tényleges 
körülményeinek figyelembevételével 
javítsák környezeti teljesítményüket. A 
tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben 
szereplő közvetlen kifizetések keretében 
kötelező ökorendszereket kell létrehozniuk 
a mezőgazdasági termelők számára; e 
rendszereket teljes mértékben össze kell 
hangolni az egyéb releváns 
beavatkozásokkal. A tagállamoknak az 
ökorendszereket olyan támogatások 
formájában kell meghatározniuk, amelyek 
a közjavaknak a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazásával történő 
előállítására való ösztönzés és az ilyen 
javak előállításának ellentételezése 
céljából, illetve az említett gyakorlatok 
bevezetésére ítélhetők oda. Mindkét 
esetben a KAP környezeti és éghajlati 
teljesítményének javítására kell 
törekedniük, következésképpen össze kell 
hangolni a feltételességre vonatkozó 
rendszeben már előírt kötelező 
környezetvédelmi célkitűzésekkel. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
ökorendszereket hoznak létre olyan 
mezőgazdasági gyakorlatok 
vonatkozásában, mint az állandó legelőkkel 
és a tájképi jellegzetességekkel való 
hatékonyabb gazdálkodás, valamint az 
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foglalhatnak kezdő szintű programokat is, 
ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb 
vidékfejlesztési kötelezettségvállalásoknak.

ökológiai gazdálkodás. E rendszereket
kezdő szintű programoknak kell tekinteni, 
ami előfeltétele kell hogy legyen az 
ambiciózusabb vidékfejlesztési 
kötelezettségvállalásoknak.

Or. en

Indokolás

Az ökorendszereknek mérhető eredményekkel kell rendelkezniük, amelyeket össze lehet mérni 
az előre meghatározott előírásokkal.

Módosítás 22
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Tekintettel arra, hogy meg kell 
szüntetni az uniós mezőgazdaság 
beruházási hiányát, és javítani kell a 
kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen 
a magasabb kockázati profilú fiatal 
mezőgazdasági termelők és új belépők 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférését, elő kell mozdítani az 
InvestEU Alap garanciáinak és a 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
kombinációjának igénybevételét. Mivel a 
finanszírozási eszközök alkalmazásában 
jelentős eltérések figyelhetők meg a 
tagállamokban a finanszírozáshoz való
hozzáférés, a bankszektor fejlettsége, a 
kockázati tőke jelenléte, a közigazgatás 
működésének ismerete és a 
kedvezményezettek lehetséges köre 
tekintetében fennálló különbségek miatt, a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a 
kedvezményezetteket, a preferenciális 
feltételeket és a támogathatósággal 
kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

(42) Tekintettel arra, hogy meg kell 
szüntetni az uniós mezőgazdaság 
beruházási hiányát, és javítani kell a 
kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen 
a magasabb kockázati profilú fiatal 
mezőgazdasági termelők és új belépők 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférését, rendelkezésre kell bocsátani
az InvestEU Alap garanciáinak és a 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
kombinációjának igénybevételét, 
ugyanakkor be kell tartani a körültekintő 
hitelezés normáit és nem szabad 
ösztönözni a fenntarthatatlan 
hitelfelvételt. Mivel a finanszírozási 
eszközök alkalmazásában jelentős eltérések 
figyelhetők meg a tagállamokban a 
finanszírozáshoz való hozzáférés, a 
bankszektor fejlettsége, a kockázati tőke 
jelenléte, a közigazgatás működésének 
ismerete és a kedvezményezettek 
lehetséges köre tekintetében fennálló 
különbségek miatt, a tagállamoknak KAP-
stratégiai tervükben meg kell határozniuk a 
megfelelő célokat, a kedvezményezetteket, 
a preferenciális feltételeket és a 
támogathatósággal kapcsolatos egyéb 
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lehetséges szabályokat.

Or. en

Módosítás 23
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) koordináció, irányítás, továbbá 
nyomon követés, jelentéstétel és értékelés.

d) koordináció, irányítás, továbbá 
nyomon követés, jelentéstétel és értékelés, 
valamint fellebbezési eljárás.

Or. en

Módosítás 24
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „mezőgazdasági tevékenység” 
fogalmát oly módon kell meghatározni, 
hogy az magában foglalja az EUMSZ I. 
mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek – a gyapotot és a rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is ideértve – előállítását, 
valamint a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban tartását, hogy az a szokásos 
mezőgazdasági módszerek és gépek 
alkalmazásán túlmutató előkészítés nélkül 
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre;

a) a „mezőgazdasági tevékenység” 
fogalmát oly módon kell meghatározni, 
hogy az magában foglalja az EUMSZ I. 
mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek, valamint mezőgazdasági 
területről származó közjavak és 
ökorendszer-szolgáltatások előállítását – a 
gyapotot és a rövid vágásfordulójú fás 
szárú energetikai ültetvényeket is ideértve 
–, valamint a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban tartását, hogy az a szokásos 
mezőgazdasági módszerek és gépek 
alkalmazásán túlmutató előkészítés nélkül 
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre;

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági termelés az árutermelésnél szélesebb kategória. 

Módosítás 25
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „mezőgazdasági terület” fogalmát 
oly módon kell meghatározni, hogy az 
magában foglalja a szántóterületeket, az 
állandó kultúrákat és az állandó 
gyepterületeket. A „szántóterület”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmát a tagállamok tovább 
pontosítják a következő kereteken belül:

b) a „mezőgazdasági terület” fogalmát 
oly módon kell meghatározni, hogy az 
magában foglalja a szántóterületeket, az 
állandó kultúrákat, az állandó 
gyepterületeket és az agárerdészeti 
rendszereket. A „szántóterület”, az 
„állandó kultúrák” az „állandó 
gyepterület” és az „agrárerdészeti 
rendszerek” fogalmát a tagállamok tovább 
pontosítják a következő kereteken belül:

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészetet bele kell építeni a mezőgazdasági politikába, és ugyanúgy kell kezelni, 
mint a többi földhasználatot.

Módosítás 26
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől és állandó legelőtől eltérő, 
vetésforgón kívül termesztett kultúrák, 
amelyek legalább öt évig elfoglalják a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 

ii. „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől és állandó legelőtől eltérő, 
vetésforgón kívül termesztett kultúrák, 
amelyek legalább öt évig elfoglalják a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve az agrárerdészeti 
rendszereket, a faiskolákat és a rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
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ültetvényt is; ültetvényt is;

Or. en

Módosítás 27
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. „állandó gyepterület és állandó 
legelő” (együttesen: „állandó gyepterület”): 
a mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő, gyep vagy 
egyéb egynyári takarmánynövény 
természetes (vetés nélküli) vagy művelés 
útján (vetéssel) történő termesztésére 
használt földterület. Ide tartozhatnak az 
egyéb, legeltetésre vagy takarmány 
előállítására használható fajoknak, például 
cserjéknek és/vagy fáknak otthont adó 
területek is;

iii. „állandó gyepterület és állandó 
legelő” (együttesen: „állandó gyepterület”): 
a mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő, gyep vagy 
egyéb egynyári takarmánynövény 
természetes (vetés nélküli) vagy művelés 
útján (vetéssel) történő termesztésére 
használt földterület. Az „állandó 
gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására, beporzóknak 
takarmánytermő terület biztosítására
használható növényfajokkal borított 
területeket is, függetlenül attól, hogy 
azokat tényleges termelésre használják-e.

Or. en

Indokolás

Az „állandó legelő” kifejezés meghatározásának kellőképpen tágnak kell lennie ahhoz, hogy 
az lefedje a tagállamok takarmánytermő területeinek különböző helyzetét és különféle 
felhasználását.

Módosítás 28
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. „agrárerdészeti rendszerek”: olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat is 
nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak;

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészetet bele kell építeni a mezőgazdasági politikába, és ugyanúgy kell kezelni, 
mint a többi földhasználatot.

Módosítás 29
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont – második franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kendertermesztésre használt területek 
csak abban az esetben felelnek meg a 
támogatható hektárra vonatkozó 
meghatározásnak, ha a felhasznált fajták 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja 
meg a 0,2 %-ot;

A kendertermesztésre használt területek 
csak abban az esetben felelnek meg a 
támogatható hektárra vonatkozó 
meghatározásnak, ha a felhasznált fajták 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja 
meg a 0,5%-ot;

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb tetrahidrokannabinol-érték Európában korlátozza az európai mezőgazdasági 
termelők választékát a fajták között. A 0,2%-os korlátozás miatt az európai kendertermelési 
ipar versenyhátrányba kerül az észak-amerikai és ázsiai termelőkkel szemben (0,3%–1%). Az 
Európai Unióban a nemzetközileg elfogadott 0,3%-os érték 1999-ig volt használatban.

Módosítás 30
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmát oly módon kell meghatározni, 
amely biztosítja, hogy ne részesülhessenek 
támogatásban azok, akik esetében a 
mezőgazdasági tevékenység csupán 
elenyésző részét képezi gazdasági 
tevékenységük egészének, illetve akiknek 
elsődleges üzleti tevékenysége nem 
mezőgazdasági, ugyanakkor nem zárja ki a 
támogatásból a többféle tevékenységet 
folytató mezőgazdasági termelőket. A 
fogalommeghatározás alapján – egyebek 
mellett a jövedelemteszttel, a 
mezőgazdasági üzem munkaerő-
ráfordításaival, a vállalat céljaival és/vagy 
nyilvántartásokban való szereplésével 
kapcsolatos szempontok 
figyelembevételével – megállapíthatónak 
kell lennie annak, hogy mely 
mezőgazdasági termelők nem minősülnek 
valódi mezőgazdasági termelőnek;

d) a „mezőgazdasági termelő” 
fogalmát oly módon kell meghatározni, 
amely biztosítja, hogy ne részesülhessenek 
támogatásban azok, akik esetében a 
mezőgazdasági tevékenység csupán 
elenyésző részét képezi gazdasági 
tevékenységük egészének, ugyanakkor 
nem zárja ki a támogatásból a többféle 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
termelőket. A fogalommeghatározás 
alapján – az uniós szinten meghatározott 
keretmeghatározásban megállapított
szempontok figyelembevételével –
megállapíthatónak kell lennie annak, hogy 
mely mezőgazdasági termelők nem 
minősülnek mezőgazdasági termelőnek.

Or. en

Módosítás 31
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a megfelelő képzés és/vagy a 
szükséges készségek.

iii. megfelelő képzés és/vagy 
készségek, valamint a már megszerzett 
ismeretek készségfelmérés alapján.

Or. en

Indokolás

Egy fiatal mezőgazdasági termelő talán már sok készség és számos ismeret birtokában van, 
amit el kell ismerni.

Módosítás 32
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Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konkrét célkitűzések 
megvalósítása során a tagállamok 
gondoskodnak a KAP keretében biztosított 
támogatások egyszerűsítéséről és 
megfelelő teljesítményéről.

2. A konkrét célkitűzések 
megvalósítása során a tagállamok 
gondoskodnak a végső kedvezményezettek 
méltányos bánásmódjáról, a KAP 
keretében biztosított támogatások során 
fellépő adminisztratív terhek
egyszerűsítéséről és csökkentéséről.

Or. en

Indokolás

Az új KAP-ban a végső kedvezményezettek számára méltányos bánásmódot és adminisztratív 
egyszerűsítést kell biztosítani.

Módosítás 33
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az új teljesítési modell 
elismeréseképpen a tagállamoknak 
funkcionálisan független közvetítő és 
fellebbviteli testületet kell létrehozniuk, 
amely rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel és helyet ad az érdekelt 
felek képviseletének.

Or. en

Indokolás

A jogorvoslati eljárás rendkívül fontos a kedvezményezettek méltányos bánásmódja 
szempontjából.

Módosítás 34
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Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet 
a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó szabályokkal egészítik ki, 
ideértve az állandó gyepterület arányát 
szabályozó rendszer elemeinek, a 
referenciaévnek és az átváltási aránynak a 
III. mellékletben említett, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó 1. számú előírás alapján történő 
meghatározására, valamint a 
mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát 
elősegítő tápanyag-gazdálkodási eszköz 
formátumára és további minimális elemeire 
és funkcióira vonatkozó szabályokat is.

4. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet 
a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó szabályokkal egészítik ki, 
ideértve az állandó gyepterület arányát 
szabályozó rendszer elemeinek, a 
referenciaévnek és az átváltási aránynak a 
III. mellékletben említett, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó 1. számú előírás alapján történő 
meghatározására, továbbá olyan 
szabályokkal, amelyek lehetővé teszik a 
feltételességi szabályok alól történő 
mentesség biztosítását olyan kivételes 
körülmények esetén, amelyek kívül állnak 
a kedvezményezettek hatáskörén vagy vis 
maior miatt, valamint a mezőgazdasági 
üzemek fenntarthatóságát elősegítő 
tápanyag-gazdálkodási eszköz 
formátumára és további minimális elemeire 
és funkcióira vonatkozó szabályokkal 
azokban a tagállamokban, amelyekben ezt 
az eszközt bevezetik.

Or. en

Módosítás 35
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) a bevált agrárerdészeti gyakorlatok 
alkalmazása mind a mezőgazdasági, mind 
a fás területeken;
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Or. en

Indokolás

Az agrárerdészeti gyakorlatok a környezetre nézve számos jótékony hatással járnak, emellett 
erősítik a mezőgazdasági termelő üzemek rezilienciáját. 

Módosítás 36
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőnek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegének 60 000 
eurót meghaladó részét a következők
szerint csökkentik:

1. A tagállamok az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás mezőgazdasági 
termelőknek folyósítandó összegét a közös 
agrárpolitikára vonatkozó stratégiai 
terveikben részletesebben 
meghatározottak szerint csökkenthetik.

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések tekintetében alkalmazott fokozatos csökkentés vagy megállapított felső 
határérték egyenlőtlen ösztönzőkhöz vezet, ami nem támogatja a mezőgazdasági üzemek 
strukturális fejlődését. A 60 000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések fokozatos csökkentése 
nemcsak a kivételesen nagy egységeket, hanem a közepes méretű egységeket is érintené, 
amelyek szintén igyekeznek beruházni és növekedni. Amennyiben sor kerül a 15. cikkben 
javasolt felső határérték bevezetésére, az a mezőgazdasági üzemek – nem megfelelő módon 
történő – felosztására ösztönözhet. A bérek és a kapcsolódó járulékok kiszámítása mind a 
mezőgazdasági termelőkre, mind a tagállamokra adminisztratív terhet róna. Egyszerűsítésre 
van szükség.

Módosítás 37
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e fejezet 1. A tagállamok az e fejezet 
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értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőnek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegének 60 000 
eurót meghaladó részét a következők 
szerint csökkentik:

értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőnek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegét 60 000 
euróra korlátozzák:

Or. en

Indokolás

Ez a javasolt, átcsoportosítással nyújtható kifizetésre irányuló alap létrehozása érdekében 
szükséges, a jelenlegi javaslat értelmében az átcsoportosítással nyújtható kifizetést nincs 
mivel finanszírozni.

Módosítás 38
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 25 %-kal a 60 000 EUR 
és 75 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések tekintetében alkalmazott fokozatos csökkentés vagy megállapított felső 
határérték egyenlőtlen ösztönzőkhöz vezet, ami nem támogatja a mezőgazdasági üzemek 
strukturális fejlődését. A 60 000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések fokozatos csökkentése 
nemcsak a kivételesen nagy egységeket, hanem a közepes méretű egységeket is érintené, 
amelyek szintén igyekeznek beruházni és növekedni. Amennyiben sor kerül a 15. cikkben 
javasolt felső határérték bevezetésére, az a mezőgazdasági üzemek – nem megfelelő módon 
történő – felosztására ösztönözhet. A bérek és a kapcsolódó járulékok kiszámítása mind a 
mezőgazdasági termelőkre, mind a tagállamokra adminisztratív terhet róna. Egyszerűsítésre 
van szükség.

Módosítás 39
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) legalább 25 %-kal a 60 000 EUR 
és 75 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 40
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 50 %-kal a 75 000 EUR 
és 90 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 41
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 50 %-kal a 75 000 EUR 
és 90 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések tekintetében alkalmazott fokozatos csökkentés vagy megállapított felső 
határérték egyenlőtlen ösztönzőkhöz vezet, ami nem támogatja a mezőgazdasági üzemek 
strukturális fejlődését. A 60 000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések fokozatos csökkentése 
nemcsak a kivételesen nagy egységeket, hanem a közepes méretű egységeket is érintené, 
amelyek szintén igyekeznek beruházni és növekedni. Amennyiben sor kerül a 15. cikkben 
javasolt felső határérték bevezetésére, az a mezőgazdasági üzemek – nem megfelelő módon 
történő – felosztására ösztönözhet. A bérek és a kapcsolódó járulékok kiszámítása mind a 
mezőgazdasági termelőkre, mind a tagállamokra adminisztratív terhet róna. Egyszerűsítésre 
van szükség.

Módosítás 42
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Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 75 %-kal a 90 000 EUR 
és 100 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések tekintetében alkalmazott fokozatos csökkentés vagy megállapított felső 
határérték egyenlőtlen ösztönzőkhöz vezet, ami nem támogatja a mezőgazdasági üzemek 
strukturális fejlődését. A 60 000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések fokozatos csökkentése 
nemcsak a kivételesen nagy egységeket, hanem a közepes méretű egységeket is érintené, 
amelyek szintén igyekeznek beruházni és növekedni. Amennyiben sor kerül a 15. cikkben 
javasolt felső határérték bevezetésére, az a mezőgazdasági üzemek – nem megfelelő módon 
történő – felosztására ösztönözhet. A bérek és a kapcsolódó járulékok kiszámítása mind a 
mezőgazdasági termelőkre, mind a tagállamokra adminisztratív terhet róna. Egyszerűsítésre 
van szükség.

Módosítás 43
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 75 %-kal a 90 000 EUR 
és 100 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 44
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) 100 %-kal az összeg 100 000 EUR-
t meghaladó része tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 45
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 100 %-kal az összeg 100 000 EUR-
t meghaladó része tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések tekintetében alkalmazott fokozatos csökkentés vagy megállapított felső 
határérték egyenlőtlen ösztönzőkhöz vezet, ami nem támogatja a mezőgazdasági üzemek 
strukturális fejlődését. A 60 000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések fokozatos csökkentése 
nemcsak a kivételesen nagy egységeket, hanem a közepes méretű egységeket is érintené, 
amelyek szintén igyekeznek beruházni és növekedni. Amennyiben sor kerül a 15. cikkben 
javasolt felső határérték bevezetésére, az a mezőgazdasági üzemek – nem megfelelő módon 
történő – felosztására ösztönözhet. A bérek és a kapcsolódó járulékok kiszámítása mind a 
mezőgazdasági termelőkre, mind a tagállamokra adminisztratív terhet róna. Egyszerűsítésre 
van szükség.

Módosítás 46
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően 
a tagállamok kivonják az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőknek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegéből a 
következőket:

törölve

a) a mezőgazdasági termelő által 
mezőgazdasági tevékenységhez 
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kapcsolódóan bevallott munkabérek, 
beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adókat és társadalombiztosítási 
járulékokat is; és

b) az érintett mezőgazdasági üzemben 
dolgozó azon személyek által folytatott 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó rendszeres és ki nem fizetett 
munkavégzés ezzel egyenértékű költségét, 
akik nem részesülnek munkabérben, vagy 
akik a nyújtott szolgáltatásokért általában 
fizetett összegnél alacsonyabb 
javadalmazásban részesülnek, azonban 
részesülnek a mezőgazdasági üzem 
gazdasági eredményéből.

Or. en

Indokolás

A munkabérek beszámítása a felső határ rögzítése előtt nem indokolt, mivel a jelenlegi 
kifizetések múltbeli tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeknek semmi közük a jelenlegi 
mezőgazdasági tevékenységhez.

Módosítás 47
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően 
a tagállamok kivonják az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőknek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegéből a 
következőket:

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően 
a tagállamok kivonhatják az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőknek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegéből a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A javasolt módszer egyszerűsített és a tagállamok számára önkéntes lenne. A javasolt modell 
végrehajtása rendkívül nehéz lenne.  Néhány mezőgazdasági üzem a munka elvégzésére 
fizetett munkaerőt alkalmaz, míg mások külső szolgáltatóval szerződésben állókat. A javasolt 
modell nem veszi figyelembe az ilyen szerződések költségeit. Jobb modell lenne az, ha az 
adminisztráció a költségeket közvetlenül a termelési ágazat, az állatok száma és a terület 
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nagysága, valamint az egyes ágazatok átlagos munkaerő-használata alapján számítaná ki, 
nem pedig a mezőgazdasági termelőktől kérné e költségek bejelentését.

Módosítás 48
Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági termelő által 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan bevallott munkabérek, 
beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adókat és társadalombiztosítási járulékokat 
is; és

a) a mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan bevallott munkabérek, 
beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adókat és társadalombiztosítási járulékokat 
is; valamint

Or. en

Módosítás 49
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a mezőgazdasági termelő által a 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan bevallott 
szerződésköltségek;

Or. en

Indokolás

A javasolt módszer egyszerűsített és a tagállamok számára önkéntes lenne. A javasolt modell 
végrehajtása rendkívül nehéz lenne.  Néhány mezőgazdasági üzem a munka elvégzésére 
fizetett munkaerőt alkalmaz, míg mások külső szolgáltatóval szerződésben állókat. A javasolt 
modell nem veszi figyelembe az ilyen szerződéskötés költségeit. Jobb modell lenne az, ha az 
adminisztráció a költségeket közvetlenül a termelési ágazat, az állatok száma és a terület 
nagysága, valamint az egyes ágazatok átlagos munkaerő-használata alapján számítaná ki, 
nem pedig a mezőgazdasági termelőktől kérné e költségek bejelentését.

Módosítás 50
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Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és a b) pontban említett összegek 
kiszámításához a tagállamok az adott 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó, nemzeti vagy regionális 
szinten megállapított átlagos szokásos 
munkabérek és az érintett mezőgazdasági 
termelő által bevallott éves 
munkaerőegységek számának 
szorzataként kapott értékét használják.

törölve

Or. en

Módosítás 51
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések csökkentésének 
eredményeképpen keletkező becsült 
összeget elsősorban a fenntarthatóságot 
szolgáló, átcsoportosítással nyújtható 
kiegészítő jövedelemtámogatás, 
másodsorban pedig a termeléstől 
független közvetlen kifizetések közé 
tartozó egyéb beavatkozások 
finanszírozásához való hozzájárulás
céljára kell felhasználni.

A kifizetések csökkentésének 
eredményeképpen keletkező becsült 
összeget a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás céljára kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az I. pillérbe tartozó kifizetések felső határértékének átcsoportosítással nyújtható 
támogatásokként az I. pillérben kell maradniuk.

Módosítás 52
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Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szóban forgó összeget 
vagy annak egy részét az EMVA 
keretében megvalósuló, a IV. fejezetben 
meghatározott típusokhoz tartozó 
beavatkozások finanszírozására is 
felhasználhatják. Ezeknek az EMVA-ba 
történő átcsoportosításoknak szerepelniük 
kell a KAP-stratégiai terv pénzügyi 
táblázataiban, és 2023-ban 
felülvizsgálhatók a 90. cikkben 
foglaltaknak megfelelően. Az EMGA-ból 
az EMVA-ba átcsoportosítható forrásokra 
vonatkozó, a 90. cikkben megállapított 
maximális értékek ezen 
átcsoportosításokra nem alkalmazandók.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. pillérbe tartozó kifizetések felső határértékének átcsoportosítással nyújtható 
támogatásokként az I. pillérben kell maradniuk.

Módosítás 53
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 
2026-os igénylési évig – valamennyi 
támogatási jogosultság értéke elérje a 106. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
továbbított KAP-stratégiai tervben a 
tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott területek tekintetében a 
2026. igénylési évre megállapított 

5. A (4) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 
2026-os igénylési évig – valamennyi 
támogatási jogosultság értéke elérje a 106. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
továbbított KAP-stratégiai tervben a 
tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott területek tekintetében a 
2026. igénylési évre megállapított 
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alapszintű jövedelemtámogatás átlagos 
tervezett egységösszegének legalább 75 %-
át.

alapszintű jövedelemtámogatás átlagos 
tervezett egységösszegének legalább 
100%-át.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők méltányos bánásmódja és egy, a nyilvánosság számára hiteles 
támogatási rendszer kialakítása érdekében a kifizetéseket 2026-ig egyenlő értékűre kell 
közelíteni.

Módosítás 54
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (6) bekezdésben említett 
csökkentéseket objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell végrehajtani. Az (5) bekezdés 
szerinti minimumérték sérelme nélkül, e 
kritériumok közé tartozhat a csökkentés 
maximális mértékének megállapítása, 
mely mérték nem lehet 30 %-nál 
alacsonyabb.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés korlátozná a kifizetések közelítését.

Módosítás 55
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 
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feltételek mellett kiegészítő 
jövedelemtámogatást biztosíthatnak fiatal 
mezőgazdasági termelők számára.

feltételek mellett kiegészítő 
jövedelemtámogatást biztosíthatnak fiatal 
mezőgazdasági termelők és az új belépők
számára.

Or. en

Módosítás 56
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 
feltételek mellett támogatást biztosíthatnak 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló önkéntes rendszerek (a 
továbbiakban: ökorendszerek) 
működtetéséhez.

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 
feltételek mellett a közvetlen kifizetés 
keretében támogatást biztosíthatnak 
éghajlatvédelmi és környezeti 
fenntarthatósági célokat szolgáló kötelező
rendszerek (a továbbiakban: 
ökorendszerek) működtetéséhez, és ezek a 
rendszerek kezdő szintű programok leszek, 
amelyek előfeltételei az önkéntes, 
ambiciózusabb vidékfejlesztési 
kötelezettségvállalásoknak.

Or. en

Indokolás

A kívánt eredmények elérése érdekében az I. pillérből finanszírozott ökorendszereknek 
hatékonynak és célzottnak kell lenniük, hogy valamennyi mezőgazdasági termelő részt 
vehessen bennük.

Módosítás 57
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan valódi mezőgazdasági 
termelőknek nyújtanak támogatást, akik 
kötelezettségeket vállalnak arra, hogy 
támogatható hektárjaikon az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaznak.

2. A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan mezőgazdasági 
termelőknek nyújtanak támogatást, akik 
kötelezettségeket vállalnak arra, hogy 
támogatható hektárjaikon az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaznak. 
A 92/43/EGK és 2009/147/EK 
irányelvekben kijelölt területek a 
rendszerben automatikusan 
támogathatóak lesznek.

Or. en

Indokolás

Azokat a mezőgazdasági termelőket, akik a kijelölt területeken végzik tevékenységüket, 
kötelezettségvállalásukért és erőfeszítéseikért díjazni kell.

Módosítás 58
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok összeállítják az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatok 
jegyzékét.

3. A tagállamok összeállítják a 
mezőgazdasági gyakorlatok jegyzékét, 
amely fokozza az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az éghajlatváltozás 
hatásihoz való alkalmazkodásra irányuló 
potenciálját, és növeli környezeti 
fenntarthatóságát. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a gyakorlatok 
összhangban álljanak a mezőgazdaságról 
szóló WTO-egyezményekkel (2. melléklet, 
5. és 6. pont).

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás mérséklésének maximalizálása érdekében a gazdálkodási gyakorlatokat ki 
kell igazítani.
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Módosítás 59
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E gyakorlatokat oly módon kell 
kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában foglalt konkrét 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzések közül egynek 
vagy többnek.

4. E gyakorlatokat oly módon kell 
kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában foglalt konkrét 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzések közül egynek 
vagy többnek. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a minőségi és mennyiségi 
eredmények elérjék ezeket a 
célkitűzéseket, ezeket a gyakorlatokat 
teljesítendő meghatározott fellépésekhez 
kell kapcsolni, amelyek a III. melléklet 1–
10. számú GAEC-ban már 
meghatározásra került előírt 
követelmények.

Or. en

Indokolás

A mérhető mennyiségi eredmények biztosítása érdekében a fellépéseket az előírt GAEC-
célkitűzésekhez és -követelményekhez viszonyítva kell meghatározni, amelyek a 
mezőgazdasági termelők számára egyértelműek, valamint biztosítani kell, hogy az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásihoz való alkalmazkodásra 
irányuló hatékony fellépések beépüljenek a hagyományos mezőgazdaságba.

Módosítás 60
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag olyan 
kötelezettségvállalások tekintetében 
teljesítenek kifizetéseket, amelyek:

5. E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag olyan 
kötelezettségvállalások tekintetében 
teljesítenek kifizetéseket, amelyek 
összhangban állnak és össze vannak 
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hangolva az e cikk 4. pontjában előírt 
kötelezettségvállalásokkal, és 
túlmutatnak a jogszabályban foglalt egyéb 
vonatkozó gazdálkodási követelményen, 
valamint a jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó, a III. cím I. fejezete 
2. szakasza szerint megállapított 
előírásokon;

Or. en

Indokolás

A mérhető mennyiségi eredmények biztosítása érdekében a fellépéseket az előírt GAEC-
célkitűzésekhez és -követelményekhez viszonyítva kell meghatározni, amelyek a 
mezőgazdasági termelők számára egyértelműek.

Módosítás 61
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a műtrágyahasználatra 
és a növényvédő szerek használatára, 
valamint az állatjólétre vonatkozó 
minimumkövetelményeken, továbbá a 
nemzeti és az uniós jogszabályokban 
meghatározott egyéb kötelező 
követelményeken;

b) túlmutatnak a műtrágyahasználatra 
és a növényvédő szerek használatára, 
valamint az állatjólétre vonatkozó 
minimumkövetelményeken;

Or. en

Indokolás

Ez felesleges ismétlés, az előírásokat a III. melléklet már tartalmazza.

Módosítás 62
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ökorendszerekre vonatkozó 
támogatás hektáronkénti éves kifizetés 
keretében, az alábbi formák 
valamelyikében nyújtható:

6. Az ökorendszerekre vonatkozó 
támogatást 25%-ban közvetlen kifizetés 
teszi ki, amely hektáronkénti éves, 
egységes átalányösszegű kifizetés 
keretében, az alábbi formák 
valamelyikében nyújtható:

Or. en

Indokolás

Az ökorendszerek beindulása érdekében a közvetlen kifizetéseknek egy észszerű arányát erre 
az intézkedésre kell előirányozni. Ezeket ugyanúgy kell támogatni, mivel a követelmények 
betartásának költségei ugyanolyanok.

Módosítás 63
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e szakasz 2. alszakasza szerinti 
alapszintű jövedelemtámogatást kiegészítő 
kifizetések; vagy

a) az e szakasz 2. alszakasza szerinti 
alapszintű jövedelemtámogatást kiegészítő 
kifizetések;

Or. en

Módosítás 64
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kedvezményezettek számára a 65. 
cikk alapján meghatározott 
kötelezettségvállalások nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradt bevétel egy 
részének vagy egészének ellentételezésére 
teljesített kifizetések.

törölve



PE632.816v01-00 36/56 AM\1173369HU.docx

HU

Or. en

Indokolás

Az ökorendszereknek az I. pillérben kell maradniuk, és azokat a közvetlen kifizetésekből kell 
finanszírni.

Módosítás 65
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

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

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerek használatának csökkentése során az integrált növényvédelemre kell 
összpontosítani.

Módosítás 66
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) integrált termelés; d) agrárerdészeti és integrált termelési 
rendszerek;

Or. en

Indokolás

Az integrált termelési rendszerben az agrárerdészetnek számos előnye van.

Módosítás 67
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

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 koncepciójának 
előmozdítása révén;

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerek használatának csökkentése során az integrált növényvédelemre kell 
összpontosítani.

Módosítás 68
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

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;

k) a rövid ellátási láncok 
előmozdítása révén a gyümölcs- és 
zöldségágazati termékek szállításának és 
tárolásának fenntarthatóságát és 
hatékonyságát növelő fellépések;

Or. en
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Módosítás 69
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) a beporzóknak takarmánytermő-
terület biztosítására irányuló fellépések;

Or. en

Indokolás

A beporzók életfontosságúak a mezőgazdaság számára, és jelenleg veszélyeztetettek.

Módosítás 70
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a méhcsalád fogalmának 
meghatározása és a méhcsaládok számának 
kiszámítására alkalmazandó módszerek;

b) a méhcsalád fogalmának 
meghatározása és a számosállategységnek 
megfelelőként tekintett méhcsaládok 
számának kiszámítására alkalmazandó 
módszerek;

Or. en

Indokolás

A fellépések bevezetése a méhtartás támogatására és számszerűsítésére irányul.

Módosítás 71
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – d pont



AM\1173369HU.docx 39/56 PE632.816v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek, állatjóléti előírások, a 
károsítókkal szemben ellenálló képességet 
növelő és környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok, termelési technikák és 
termelési módok előmozdítása, 
kifejlesztése és végrehajtása, a 
melléktermékek és a hulladék 
környezetkímélő felhasználása és kezelése, 
a természeti erőforrások fenntartható 
használata, különösen a víz, a talaj 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, állatjóléti előírások, a 
károsítókkal szemben ellenálló képességet 
növelő és környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok, többek között szúrós lucerna 
és más nitrogénmegkötő növények 
arányának növelésével, termelési 
technikák és termelési módok 
előmozdítása, kifejlesztése és végrehajtása, 
a melléktermékek és a hulladék 
környezetkímélő felhasználása és kezelése 
a közelség elvének tiszteletben tartásával, 
a természeti erőforrások fenntartható 
használata, különösen a víz, a talaj és 
egyéb természeti erőforrások védelme; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) 
és f) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Indokolás

A nitrogénmegkötő növények számos jótékony hatással rendelkeznek, többek között csökkentik 
a mesterséges N műtrágya használatát és javítják a talajminőséget.

Módosítás 72
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 39. cikk f) pontjában említett egy 
vagy több ágazat piacain kialakuló 
válságok elkerülését és kezelését célzó 
válságmegelőzés és kockázatkezelés; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak.

h) a 39. cikk f) pontjában említett egy 
vagy több ágazat piacain kialakuló 
válságok elkerülését és kezelését célzó 
proaktív kockázatcsökkentés és megelőző 
stratégiák kockázatkezeléssel társítva; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak.

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági termelők számára a kockázatcsökkentés és -megelőzés olcsóbb lehet, azokat 
a kockázatkezeléssel azonos szintre kell helyezni. 

Módosítás 73
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – a) pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. talajvédelem és a talaj 
széntartalmának növelése;

i. talajvédelem, a talaj 
termőképességének és szerkezetének 
javítása és a talaj szénmegkötő 
képességének növelése;

Or. en

Indokolás

A megfelelő talajszerkezet a talaj jobb termelékenységét eredményezi, ami csökkenti a 
műtrágyák iránti igényt. 

Módosítás 74
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) környezet- és éghajlatvédelmi és
egyéb gazdálkodási 
kötelezettségvállalások;

a) a környezeti fenntarthatóság 
ösztönzése, az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló 
intézkedések, ideértve a vizes élőhelyek és 
a szerves talajok megfelelő védelmét, 
valamint egyéb, a környezet 
szempontjából előnyös gazdálkodási 
kötelezettségvállalások;

Or. en



AM\1173369HU.docx 41/56 PE632.816v01-00

HU

Indokolás

Fontos a környezetvédelem ösztönzése, és az ennek elérésére irányuló intézkedések megfelelő 
támogatása.

Módosítás 75
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyos kötelező 
követelményekből adódó területspecifikus 
hátrányok;

c) bizonyos kötelező 
követelményekből, többek között a 
92/43/EKG és a 2009/14/EK irányelvek 
végrehajtásából adódó területspecifikus 
hátrányok;

Or. en

Indokolás

Fontos elismerni a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek végrehajtásából adódó 
jelentős követelményeket.

Módosítás 76
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kockázatkezelési eszközök; f) kockázatcsökkentési, -megelőzési 
és -kezelési eszközök;

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők számára a kockázatcsökkentés és -megelőzés olcsóbb lehet, azokat 
a kockázatkezeléssel azonos szintre kell helyezni. 
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Módosítás 77
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
meghatározott és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett környezet- és éghajlatvédelmi és 
egyéb gazdálkodási 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket folyósíthatnak.

1. A tagállamok az e cikkben 
meghatározott és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett a környezetvédelmi szempontból 
fenntartható gyakorlatok, az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra irányuló intézkedések 
ösztönzéséhez és egyéb, a környezet 
szempontjából előnyös gazdálkodási 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket folyósíthatnak.

Or. en

Indokolás

Fontos azon gyakorlatok ösztönzésének támogatása, amelyek költségekkel járnak az azokat 
végrehajtó mezőgazdasági termelők számára.

Módosítás 78
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az e beavatkozástípus 
keretében nyújtott támogatást – konkrét 
nemzeti, regionális, illetve helyi 
szükségleteik függvényében – teljes 
területükön elérhetővé tehetik.

3. A tagállamok az e beavatkozástípus 
keretében nyújtott támogatást – konkrét 
nemzeti, regionális, illetve helyi 
szükségleteik függvényében – teljes 
területükön elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 79
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Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eltérnek azoktól a 
kötelezettségvállalásoktól, amelyek 
vonatkozásában a 28. cikk alapján 
kifizetések teljesítésére kerül sor.

d) túlmutatnak azokon a 
kötelezettségvállalásokon – de azokhoz 
képest kiegészítő jelleggel bírnak és rájuk 
építenek –, amelyek vonatkozásában a 28. 
cikk alapján kifizetések teljesítésére kerül 
sor.

Or. en

Módosítás 80
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok ellentételezést 
nyújtanak a kedvezményezetteknek a 
vállalt kötelezettségekkel összefüggésben 
felmerülő költségek és elmaradt bevétel 
tekintetében. Szükség esetén a kifizetések 
az ügyleti költségeket is fedezhetik. 
Megfelelően indokolt esetekben a 
tagállamok a támogatást átalányösszegű 
vagy egységenkénti egyszeri kifizetés 
formájában is nyújthatják. A kifizetéseket 
évente kell odaítélni.

6. A tagállamok ellentételezést 
nyújtanak a kedvezményezetteknek a 
vállalt kötelezettségekkel összefüggésben 
felmerülő költségek és elmaradt bevétel 
tekintetében. Szükség esetén a kifizetések 
az ügyleti költségeket is fedezhetik. 
Megfelelően indokolt esetekben a 
tagállamok előleget nyújthatnak az 
innovatív intézkedések megtételének 
ösztönzésére. A támogatást átalányösszegű 
vagy egységenkénti egyszeri kifizetés 
formájában is nyújthatják. A kifizetéseket 
évente kell odaítélni.

Or. en

Módosítás 81
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
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65 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha az e beavatkozástípus szerinti 
támogatást agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások, illetve a 
834/2007/EK rendeletben meghatározott 
ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és 
módszerek alkalmazására való áttérésre 
vagy azok fenntartására, valamint az 
erdőkörnyezet-védelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó 
kötelezettségvállalások céljaira nyújtják, a 
tagállamok hektáronkénti támogatást 
állapítanak meg.

9. Ha az e beavatkozástípus szerinti 
támogatást agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások, illetve a 
834/2007/EK rendeletben meghatározott 
ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és 
módszerek alkalmazására való áttérésre 
vagy azok fenntartására, az agrárerdészeti 
rendszerek létrehozására és megújítására, 
valamint az erdőkörnyezet-védelmi és 
éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra 
vonatkozó kötelezettségvállalások céljaira 
nyújtják, a tagállamok hektáronkénti 
támogatást állapítanak meg.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont és mások által végzett tanulmányok kimutatták, hogy az agrárerdészet 
nagy környezetvédelmi és éghajlatváltozás-mérséklési értékkel rendelkezik, és jelentősége 
szerepel az (5), (38), (39), (41) preambulumbekezdésben. Az „agrárerdészet” kifejezés 
azonban egy cikkben sem szerepel konkrétan. A megfogalmazás közvetlenül a (39) 
preambulumbekezdésből lett átvéve.

Módosítás 82
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt 
konkrét célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás céljából támogatást 
nyújthatnak a hátrányos természeti 
adottságok és egyéb területspecifikus 
hátrányok ellentételezésére.

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a hátrányos helyzetű térségekben 
és peremterületeken élő mezőgazdasági 
termelők támogatása, a kiegyensúlyozott 
területfejlesztés biztosítása, valamint a 6. 
cikk (1) bekezdésében foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás céljából támogatást nyújtanak
a hátrányos természeti adottságok és egyéb 
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területspecifikus hátrányok 
ellentételezésére.

Or. en

Indokolás

A hátrányos természeti adottságú területeknek szánt kifizetéseket elsősorban a hátrányos 
helyzetű térségekhez kell irányítani, hogy e területeken biztosított legyen a mezőgazdasági 
termelés folytonossága.

Módosítás 83
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E támogatások valódi
mezőgazdasági termelők számára ítélhetők 
oda az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke 
szerint kijelölt területek tekintetében.

2. E támogatások a mezőgazdasági 
termelők számára ítélhetők oda az 
1305/2013/EU rendelet 32. cikke szerint 
kijelölt területek tekintetében, a biofizikai 
kritériumok szerint 
meghatározott különféle hátrányok 
súlyossága alapján;

Or. en

Indokolás

A kifizetések szintjének pontosan tükröznie kell a hátrányok mértékét.

Módosítás 84
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében kizárólag abból a célból 
nyújthatnak támogatást, hogy 
ellentételezést biztosítsanak a 
kedvezményezetteknek az érintett területen 

3. Amikor a tagállamok KAP 
stratégiai terveikben a hátrányok 
különféle szintjét azonosítják, dönthetnek 
úgy, hogy differenciálják a 
kedvezményezetteknek nyújtott 
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fennálló hátrányos természeti adottságok és 
egyéb területspecifikus hátrányok miatt 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
bevétel egésze vagy egy része tekintetében.

hektáronkénti támogatás összegét; a 
kompenzáció az azonosított hátrány 
súlyosságával arányos. A tagállamok e 
beavatkozástípus keretében kizárólag abból 
a célból nyújthatnak támogatást, hogy 
ellentételezést biztosítsanak a 
kedvezményezetteknek az érintett területen 
fennálló hátrányos természeti adottságok és 
egyéb területspecifikus hátrányok miatt 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
bevétel egésze vagy egy része tekintetében. 
A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 
vonatkozó számítások megfelelőek és 
pontosak legyenek, és hogy azok elvégzése 
előzetesen, tisztességes, igazságos és 
ellenőrizhető számítási módszer alapján 
történjék.

Or. en

Indokolás

A különféle kifizetési előirányzatnak vagy sávnak tükröznie kell az azonosított hátrány vagy 
korlát mértékét, a számítási módszernek pedig egyértelműnek és átláthatónak kell lennie.

Módosítás 85
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
többletköltségeket és elmaradt bevételt a 
hátrányos természeti adottságokra és egyéb 
területspecifikus hátrányokra vonatkozóan, 
a hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb területspecifikus hátrányokkal nem 
rendelkező területekkel való összevetés 
alapján kell kiszámítani.

4. A (3) bekezdésben említett 
többletköltségeket és elmaradt bevételt a 
hátrányos természeti adottságokra és egyéb 
területspecifikus hátrányokra vonatkozóan, 
a hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb területspecifikus hátrányokkal nem 
rendelkező területekkel való összevetés 
alapján kell kiszámítani, az alkalmazott 
számítási módszernek átláthatónak, 
megfelelőnek és ellenőrizhetőnek kell 
lennie.

Or. en
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Indokolás

A kifizetési előirányzatok kiszámításának egyértelműnek, átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell 
lennie.

Módosítás 86
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt 
konkrét célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás céljából támogatást 
nyújthatnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv vagy a 2000/60/EK 
irányelv végrehajtásával összefüggésben 
alkalmazandó követelményekből eredő 
területspecifikus hátrányok 
ellentételezésére.

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt 
konkrét célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás céljából támogatást nyújtanak
a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK 
irányelv vagy a 2000/60/EK irányelv 
végrehajtásával összefüggésben 
alkalmazandó követelményekből eredő 
területspecifikus hátrányok 
ellentételezésére.

Or. en

Indokolás

Azon területek kifizetései, ahol a mezőgazdasági termelők értékes közjavakat állítanak elő, 
nem lehetnek opcionálisak.

Módosítás 87
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E támogatások mezőgazdasági 
termelőknek, erdőtulajdonosoknak és 
egyéb gazdálkodóknak ítélhetők oda az (1) 
bekezdésben említett hátrányokkal sújtott 

2. E támogatásokat mezőgazdasági 
termelőknek, erdőtulajdonosoknak és 
egyéb gazdálkodóknak ítélik oda az (1) 
bekezdésben említett hátrányokkal sújtott 
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területekre vonatkozóan. területekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 88
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E beavatkozástípus értelmében a 
tagállamok kizárólag annak érdekében 
nyújthatnak támogatást, hogy 
kompenzálják a kedvezményezetteket a 
területspecifikus hátrányok miatt felmerült 
további költségek és bevételkiesés 
egészéért vagy egy részéért.

4. E beavatkozástípus értelmében a 
tagállamok kizárólag annak érdekében 
nyújtanak támogatást, hogy kompenzálják 
a kedvezményezetteket a területspecifikus 
hátrányok miatt felmerült további 
költségekért és bevételkiesésért.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőket teljes mértékben kompenzálni kell e fontos közjavak 
előállításáért.

Módosítás 89
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK 
irányelvből eredő hátrányok tekintetében, 
az e rendelet e címe 1. fejezetének 2. 
szakasza értelmében meghatározott, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírásokon, továbbá az e 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban a mezőgazdasági 
terület fenntartására vonatkozóan 
meghatározott feltételeken túlmutató 

a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK 
irányelvből eredő hátrányok tekintetében, 
az e rendelet e címe 1. fejezetének 2. 
szakasza értelmében meghatározott, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírásokra, továbbá az e 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban a mezőgazdasági 
terület fenntartására vonatkozóan 
meghatározott feltételekre vonatkozó 



AM\1173369HU.docx 49/56 PE632.816v01-00

HU

követelményekből fakadó hátrányokkal 
kapcsolatban;

követelmények teljesítéséből fakadó 
hátrányokkal kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek teljesíteniük kell az irányelv követelményeit, ezért kell őket 
kompenzálni, nem pedig az ezeken túlmutató követelményekért.

Módosítás 90
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2000/60/EK irányelvből eredő 
hátrányok tekintetében, az e cím I. 
fejezetének 2. szakasza értelmében 
meghatározott releváns jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeken (a 
III. mellékletben említett 2. számú JFGK 
kivételével) és az ugyanazon szakasz
értelmében meghatározott, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírásokon, továbbá az e 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban a mezőgazdasági 
terület fenntartására vonatkozóan 
meghatározott feltételeken túlmutató
követelményekből fakadó hátrányokkal 
kapcsolatban.

b) a 2000/60/EK irányelvből eredő 
hátrányok tekintetében, a III. mellékletben 
említett releváns jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményekre, az e cím I. 
fejezetének 2. szakasza értelmében 
meghatározott, a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
előírásokra, továbbá az e rendelet 4. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
a mezőgazdasági terület fenntartására 
vonatkozóan meghatározott feltételekre 
vonatkozó követelményekből fakadó 
hátrányokkal kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek teljesíteniük kell az irányelv követelményeit, ezért kell őket 
kompenzálni, nem pedig az ezeken túlmutató követelményekért.

Módosítás 91
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group
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Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés 
és nem termő beruházás;

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó agrárerdészeti 
rendszerek létrehozása, erdőtelepítés és 
nem termő beruházás;

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészeti rendszerek a környezetre nézve számos jótékony hatással járnak, emellett 
erősítik a mezőgazdasági termelő üzemek rezilienciáját.  Az agrárerdészeti területek 
létrehozása és fenntartása nem számít erdőtelepítésnek, mivel az IIER-/MePaR-rendszerben a 
földterület alapesetben mezőgazdasági marad. A fák állatok elleni védelmének költségei 
magasak lehetnek, és az agrárerdészet belefoglalása ebbe a cikkbe lehetővé teszi, hogy a 
költségek 100%-a támogatásra jogosult legyen. 

Módosítás 92
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett kockázatkezelési eszközökhöz 
kapcsolódó támogatást nyújtanak.

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett kockázatkezelési eszközökhöz 
kapcsolódó támogatást nyújthatnak. 
Továbbá támogatni és ösztönözni kell az 
olyan kockázatcsökkentési stratégiákat, 
amelyek erősítik a mezőgazdasági termelő 
üzemek rezilienciáját és csökkentik a 
jövedelmi instabilitásnak való kitettséget.

Or. en

Indokolás

Támogatni kell a kockázatcsökkentést és a vásághelyzetek megelőzését, és egy szinten kell 
állnia a kockázatkezeléssel.
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Módosítás 93
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) pénzügyi hozzájárulás olyan 
intézkedésekhez, amelyek erősítik a 
mezőgazdasági termelő üzemek 
rezilienciáját, ideértve, de nem kizárólag a 
növénytermesztés diverzifikálására 
vonatkozó stratégiákat és agrárerdészeti 
rendszereket;

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészeti rendszerek és a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó stratégiák 
erősíthetik a mezőgazdasági termelő üzemek rezilienciáját. 

Módosítás 94
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújthatnak a 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vidéki 
vállalkozási ismeretek cseréjéhez és az 
ezekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz.

1. A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújthatnak a 
mezőgazdasági, agrárerdészeti, 
erdőgazdasági és vidéki vállalkozási 
ismeretek cseréjéhez és az ezekkel 
kapcsolatos tájékoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 95



PE632.816v01-00 52/56 AM\1173369HU.docx

HU

Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem
alkalmazzák a kiválasztási kritériumokat az 
egyértelműen környezetvédelmi célok 
megvalósítására irányuló beruházásokra, 
illetve azokra, amelyek helyreállításhoz 
kapcsolódnak.

A tagállamok továbbá alkalmazzák a 
kiválasztási kritériumokat az egyértelműen 
környezetvédelmi célok megvalósítására 
irányuló beruházásokra, illetve azokra, 
amelyek helyreállításhoz kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében környezetvédelmi kiválasztási 
kritériumokat mindig kell alkalmazni.

Módosítás 96
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 40 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 2., illetve 3. alszakaszában 
említett, a fenntarthatóságot elősegítő,
alapszintű jövedelemtámogatás és 
kiegészítő jövedelemtámogatás esetében;

a) 20% a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 2., illetve 3. alszakaszában 
említett alapszintű jövedelemtámogatás és 
kiegészítő jövedelemtámogatás esetében. A 
tagállamok számításokat nyújtanak be az 
e kiadásoknak köszönhetően elért 
kibocsátásmegtakarítások vagy -
csökkentések bemutatására;

Or. en

Módosítás 97
Karin Kadenbach

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

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
stratégiai tervre vonatkozó 
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett 
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában említett 
konkrét célkitűzéseket illetően a célokat az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

a) célok minden egyes közös,
kifejezetten a KAP-stratégiai tervre 
vonatkozó eredmény- és hatásmutató és a 
kapcsolódó mérföldkövek tekintetében. E 
célok értékét indokolni kell a 96. cikkben 
említett igényfelmérés tekintetében. A 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában említett konkrét célkitűzéseket 
illetően a célokat az e cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában kifejtett 
elemek alapján kell meghatározni;

Or. en

Módosítás 98
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) biztosítsák egy funkcionálisan 
független közvetítő és fellebbviteli testület 
létrehozását, amely rendelkezik a 
szükséges szakértelemmel és helyet ad az 
érdekelt felek képviseletének, hogy 
jogbiztonságot lehessen teremteni a 
kedvezményezettek számára:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a méltányosság és átláthatóság biztosítása a kedvezményezettek számára. 

Módosítás 99
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123. cikk törölve

Teljesítménybónusz

(1) A tagállamok 2026-ban 
teljesítménybónuszt kaphatnak kielégítő 
környezeti és éghajlati teljesítményükért, 
feltéve, hogy az érintett tagállam teljesíti a 
124. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeket.

(2)

A teljesítménybónusz a 2027. pénzügyi 
évre a IX. mellékletnek megfelelően 
meghatározott, tagállamonkénti összeg 5 
%-a.

Az EMGA és az EMVA között a 15. cikk 
és a 90. cikk értelmében elvégzett 
forrásátcsoportosítást nem lehet 
figyelembe venni a teljesítménybónusz 
kiszámításához.

Or. en

Indokolás

Ez nem bónusz, és további adminisztratív terheket eredményez.

Módosítás 100
Luke Ming Flanagan
on behalf of the GUE/NGL Group

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

124. cikk törölve

A teljesítménybónusz felosztása

(1) A 2026-os év teljesítmény-
felülvizsgálata alapján, a tagállam 
keretéből a 123. cikk második 
bekezdésének megfelelően visszatartott 
teljesítménybónuszt ez a tagállam kapja, 
ha KAP-stratégiai tervében a 6. cikk (1) 
bekezdése d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezeti és 
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éghajlati célkitűzésekre alkalmazott 
eredménymutatók elérték a 2025-re 
kitűzött vonatkozó célérték legalább 90 %-
át.

(2) 2026-ban a Bizottság az éves 
teljesítményjelentés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül végrehajtási 
jogi aktust fogad el a 139. cikkben említett 
eljárás alkalmazása nélkül, amelyben 
minden egyes tagállam vonatkozásában 
megállapítja, hogy KAP-stratégiai tervük 
elérte-e az e cikk (1) bekezdésében említett
célértékeket.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett 
célértékeket elérték, a teljesítménybónusz 
összegét a Bizottság odaítéli az érintett 
tagállamnak, és azt az összeget a 2027. 
pénzügyi év vonatkozásában véglegesen 
átadottnak kell tekinteni a (2) 
bekezdésben említett határozat alapján.

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
célértékeket nem érték el, a Bizottság nem 
ítéli oda az érintett tagállam 
teljesítménybónuszának összegéhez 
kapcsolódó, a 2027. pénzügyi évre 
vonatkozó kötelezettségvállalás összegét.

(5) A teljesítménybónusz odaítélésekor a 
Bizottság figyelembe veheti az érintett 
mérföldkövek elérését akadályozó vis 
maior eseteket és súlyos társadalmi-
gazdasági válságokat.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
egységes megközelítés alapján kerüljön 
megállapításra a teljesítménybónusz 
tagállamoknak történő odaítélése. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 139. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 123. cikk eltörlésével ez a cikk feleslegessé válik.
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