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RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt évek során a KAP jelentős reformfolyamat tárgyát képezte. Ez a folyamat alapvető 
fontosságú volt a legnagyobb európai szakpolitika jövőjének alakításában, de sajnos nem 
tudta megfelelően kezelni az előttünk álló főbb kihívásokat. A KAP-nak biztosítania kell 
közösségünk számára az alapvető közjavakat: az élelmiszer-biztonságot, a fenntartható 
növekedést és a konkrét választ a környezeti és éghajlati válságra. E célok garantálása a 
érdekében megfelelően támogatni kell a mezőgazdasági termelők jövedelmét és a 
mezőgazdasági ágazat foglalkoztatási szintjét, különösen a vidéki területeken.

Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a következő többéves pénzügyi keret is a korábbival 
azonos szinten tartsa a KAP finanszírozását. A brexitet és más globális vészhelyzeteket 
követően, amelyek az uniós költségvetésből erőteljesebb támogatást igényelnek, az előadó 
megérti, hogy szükség van új politikák finanszírozására, de ez nem érintheti hátrányosan a 
hagyományos uniós közös politikát, amelyet az évtizedek során új és kihívásokkal teli 
feladatok elé állítottak.

Az új bizottsági javaslat egy kilenc célkitűzésen alapuló, új modellt vezet be, és hangsúlyt 
helyez a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitikai célokra. Az 
előadó javasolja a kilenc célkitűzés közül kettőnek a módosítását, hogy azok jobban 
megfeleljenek a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. A javaslat egy új paradigmát 
határoz meg, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára stratégiai terveik 
révén, valamint elmozdul egy inkább teljesítményalapú szakpolitika irányába.

Bár az előadó üdvözli az új megerősített feltételrendszert és a kötelező ökorendszerben rejlő 
lehetőségeket, amely jutalmazhatná azokat a gazdálkodókat, akik konkrét módon járulnak 
hozzá az EU éghajlati és környezeti célkitűzéseihez és nemzeti céljaihoz, az előadó 
véleménye szerint ez az új javaslat jelentős mérlegelési jogkört biztosít a tagállamok számára 
az erőforrások elköltése és az ambíció szintjének meghatározása terén. Ez sajnálatos módon 
olyan helyzethez vezethet, amelyben 27 mezőgazdasági politika létezik, így elveszne a KAP 
közös „lelke”. Ezért az előadó meg szeretné erősíteni a javaslat közös aspektusait azáltal, 
hogy az alap-jogiaktushoz hozzáad egyes elemeket és szűkíti a tagállamok mérlegelési 
jogkörét. Természetesen bizonyos fokú rugalmasság pozitívnak és a szubszidiaritás elvével 
összhangban lévőnek tekintendő, de nem szabad hagynunk, hogy a tagállamok a 
mezőgazdaság jövőjét különböző irányokba tereljék, illetve hogy az azonos munkát és 
tevékenységet végző mezőgazdasági termelőket teljesen eltérő módon kezeljék.

Emellett az új teljesítményorientált KAP olyan erős keretet igényel, amely lehetővé teszi a 
szakpolitikai teljesítmény megfelelő értékelését és nyomon követését az egyes tagállamokban 
meghatározott konkrét célkitűzések tekintetében. Ebben a eljárásban nagyon óvatosnak kell 
lennünk, és a kiskapukat elkerülve biztosítani kell a kiadások és az eredmények szigorú 
elszámoltathatóságát. 

A javaslat továbbá bizonyos fokú rugalmasságot irányoz elő a tagállamok számára az 
allokációk közötti átcsoportosításokra: a közvetlen kifizetések legfeljebb 15%-a 
csoportosítható át az EMVA-allokációkra, és viszont, ennél magasabb százalékos arányú 
átcsoportosításra csak az első pillérből a második pillérbe van lehetőség a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzésekkel kapcsolatos fellépések esetében. Az előadó 
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hatékonyabbnak tartaná, ha az átcsoportosítás csak az első pillérből a második pillérbe lenne 
megengedett.

Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a jövőben nem csak a nagyobb mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű mezőgazdasági termék előállítása fog kihívást jelenteni, hanem az 
is, hogy az élelmiszert hatékonyabban és fenntarthatóan termeljük, miközben biztosítjuk a 
gazdálkodóink versenyképességét, és ezáltal méltányos gazdasági ellentételezést biztosítunk 
számukra az általuk a közösségnek nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokért. Ezzel 
összefüggésben az előadó üdvözli a fiatalokra helyezett hangsúlyt. Az előadó határozott 
meggyőződése, hogy a 2020 utáni KAP középpontjában a fiataloknak kell állniuk: ha ebben 
az irányban nem történik határozottabb fellépés, az európai mezőgazdaságnak – és nem csak 
annak – nincs jövője.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy olyan időpontban kérnek tőlünk döntést, amikor a 
Parlament megbízatása a vége felé közeledik. Nyilvánvalóan szándékunkban áll a 
folyamatban lévő jogalkotási munka befejezése – ezt a fontos jogszabályt is beleértve –az idő 
korlátozottsága és annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ a KAP 
számára az új többéves pénzügyi keretben biztosított forrásokról, amelynek tárgyalása még 
folyamatban van. Egy ilyen politika részleteinek meghatározása a rendelkezésre álló 
erőforrások pontos összegének ismerete nélkül nem könnyű feladat. Ezen okok miatt 
helyénvalónak tűnik, hogy e rendelet hatálybalépésének időpontját 2023-ra halasszák el annak 
érdekében, hogy a jelenlegi KAP-ról a jövőbeli új modellre történő átállás zökkenőmentes 
legyen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Recital 11 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Kiemelten fontos, hogy a KAP 
finanszírozásának szintje a 2021–2027 
közötti időszakban is megmaradjon a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keretben 
biztosított szinten.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A teljesítési modell nem vezethet 
olyan helyzethez, amelyben 27 különböző 
nemzeti mezőgazdasági politika létezik, 
ami veszélyezteti a KAP közös 
szellemiségét és torzulásokat idéz elő. Egy 
erős közös szabályozási kereten belül kell 
bizonyos fokú rugalmasságot hagyni a 
tagállamok számára.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, a harmadik országokkal kötött 
kereskedelmi megállapodások, az 
éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási 
események ehhez kapcsolódó gyakorisága 
és súlyossága, továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
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beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 4

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 

(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 az állandó tájképi 
jellegzetességekkel való hatékonyabb 
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gazdálkodás, valamint az ökológiai 
gazdálkodás. E rendszerek magukban 
foglalhatnak kezdő szintű programokat is, 
ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb 
vidékfejlesztési 
kötelezettségvállalásoknak.

gazdálkodás, valamint ökorendszerek
révén ösztönözni kell az ökológiai 
gazdálkodást, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok Bizottság által megállapított 
listája alapján.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az erdőgazdálkodással kapcsolatos 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az 
uniós erdőgazdálkodási stratégia 
végrehajtásához, és a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdőprogramjain vagy 
azokkal egyenértékű eszközökön kell 
alapulniuk, amelyeknek viszont a 
földhasználathoz, a földhasználat-
megváltoztatáshoz és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
keretbe történő beillesztéséről szóló 
rendeletből [LULUCF-rendelet] eredő és 
az európai erdők védelmével foglalkozó 
miniszteri konferencián tett 
kötelezettségvállalásokra kell épülniük. A 
beavatkozásoknak az erdőgazdálkodási 
tervekre vagy azokkal egyenértékű 
eszközökre kell alapulniuk, és a 
következőket foglalhatják magukban: az 
erdőterületek fejlesztése és a fenntartható 
erdőgazdálkodás, beleértve a földterületek 
erdősítését és az agrárerdészeti rendszerek 
létrehozását és megújítását is; az erdészeti 
erőforrások védelme, helyreállítása és 
minőségének javítása, figyelembe véve az 
alkalmazkodási igényeket is; az erdők 
védelmének és rezilienciájának biztosítását 
és fokozását szolgáló beruházások, 

(39) Az erdőgazdálkodással kapcsolatos 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az 
uniós erdőgazdálkodási stratégia 
végrehajtásához, és a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdőprogramjain vagy 
azokkal egyenértékű eszközökön kell 
alapulniuk, amelyeknek viszont a 
földhasználathoz, a földhasználat-
megváltoztatáshoz és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -
elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
keretbe történő beillesztéséről szóló 
rendeletből [LULUCF-rendelet] eredő és 
az európai erdők védelmével foglalkozó 
miniszteri konferencián tett 
kötelezettségvállalásokra kell épülniük. A 
beavatkozásoknak az erdőgazdálkodási 
tervekre vagy azokkal egyenértékű 
eszközökre kell alapulniuk, és a 
következőket foglalhatják magukban: az 
erdőterületek fejlesztése és a fenntartható 
erdőgazdálkodás, beleértve a földterületek 
erdősítését, a tüzek megelőzését és az 
agrárerdészeti rendszerek létrehozását és 
megújítását is; az erdészeti erőforrások 
védelme, helyreállítása és minőségének 
javítása, figyelembe véve az 
alkalmazkodási igényeket is; az erdők 
védelmének és rezilienciájának biztosítását 
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valamint az erdei ökoszisztémákkal és az 
éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtása; továbbá a megújuló energiák 
használatának és a biogazdaságnak a 
támogatására irányuló intézkedések és 
beruházások.

és fokozását szolgáló beruházások, 
valamint az erdei ökoszisztémákkal és az 
éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtása; továbbá a megújuló energiák 
használatának és a biogazdaságnak a 
támogatására irányuló intézkedések és 
beruházások.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az EMGA-nak továbbra is a 
közvetlen kifizetések formájában 
megvalósuló és az ágazati 
beavatkozástípusokat kell finanszíroznia, 
míg a vidékfejlesztésre irányuló 
beavatkozások költségeit ezentúl is az 
EMVA-ból kell fedezni, az e rendeletben 
foglaltak szerint. A KAP 
pénzgazdálkodásának szabályait a két 
alapra és az általuk támogatott 
tevékenységekre vonatkozóan külön-külön 
kell rögzíteni, figyelembe véve, hogy az új 
teljesítési modell nagyobb mértékű 
rugalmasságot és szubszidiaritást biztosít a 
tagállamoknak célkitűzéseik teljesítéséhez. 
Az e rendeletben előírt 
beavatkozástípusokat a 2021. január 1-jétől 
2027. december 31-ig tartó időszakra kell 
alkalmazni.

(47) Az EMGA-nak továbbra is a 
közvetlen kifizetések formájában 
megvalósuló és az ágazati 
beavatkozástípusokat kell finanszíroznia, 
míg a vidékfejlesztésre irányuló 
beavatkozások költségeit ezentúl is az 
EMVA-ból kell fedezni, az e rendeletben 
foglaltak szerint. A KAP 
pénzgazdálkodásának szabályait a két 
alapra és az általuk támogatott 
tevékenységekre vonatkozóan külön-külön 
kell rögzíteni, figyelembe véve, hogy az új 
teljesítési modell nagyobb mértékű 
rugalmasságot és szubszidiaritást biztosít a 
tagállamoknak célkitűzéseik teljesítéséhez. 
Az e rendeletben előírt 
beavatkozástípusokat a 2023. január 1-jétől 
2027. december 31-ig tartó időszakra kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Minden egyes KAP-stratégiai terv 
esetében ki kell jelölni egy irányító 
hatóságot, amely felelős a terv irányításáért 
és végrehajtásáért. A hatóság feladatait
meg kell határozni e rendeletben. Lehetővé 
kell tenni, hogy az irányító hatóság – az 
irányítás hatékonyságáért és 
megfelelőségéért való felelősségének 
fenntartása mellett – átruházza feladatai 
egy részét. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell róla, hogy a KAP-
stratégiai tervek irányítása és végrehajtása 
során az Unió pénzügyi érdekei az [(EU, 
Euratom) X] európai parlamenti 
rendeletnek [az új költségvetési rendelet] 
és az (EU) X európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek [az új horizontális rendelet] 
megfelelően védelemben részesüljenek.

(69) Minden egyes KAP-stratégiai terv 
esetében ki kell jelölni egy irányító 
hatóságot, amely felelős a terv irányításáért 
és végrehajtásáért. Ha azonban a 
vidékfejlesztési politikához kapcsolódó 
elemek regionálisak, a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
regionális irányító hatóságokat hozzanak 
létre. Feladataikat meg kell határozni e 
rendeletben. Lehetővé kell tenni, hogy az 
irányító hatóság – az irányítás 
hatékonyságáért és megfelelőségéért való 
felelősségének fenntartása mellett –
átruházza feladatai egy részét. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy a KAP-stratégiai tervek irányítása és 
végrehajtása során az Unió pénzügyi 
érdekei az [(EU, Euratom) X] európai 
parlamenti rendeletnek [az új költségvetési 
rendelet] és az (EU) X európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek [az új horizontális 
rendelet] megfelelően védelemben 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A jogbiztonság garantálása, a 
mezőgazdasági termelők jogainak védelme 
és a közvetlen kifizetések formájában 
megvalósuló beavatkozástípusok 
zökkenőmentes, egységes és hatékony 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a támogatás 
odaítélését egyes kenderfajták minősített 
vetőmagjainak használatához kötő, 

(83) A jogbiztonság garantálása, a 
mezőgazdasági termelők jogainak védelme 
és a közvetlen kifizetések formájában 
megvalósuló beavatkozástípusok 
zökkenőmentes, egységes és hatékony 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a támogatás 
odaítélését egyes kenderfajták minősített 
vetőmagjainak használatához kötő, 
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valamint a kenderfajták megállapítására és 
azok tetrahidrokannabinol-tartalmának 
ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó 
szabályok; a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra és egyes kapcsolódó 
elemekre a támogathatósági feltételekkel 
összefüggésben alkalmazandó szabályok; a 
támogatási jogosultságok bejelentésének 
tartalmára vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok aktiválásával 
kapcsolatos követelmények; az 
ökorendszerekre vonatkozó további 
szabályok; intézkedések annak 
elkerülésére, hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás kedvezményezettjeit 
az adott ágazatban tapasztalható 
strukturális piaci egyensúlyhiány 
hátrányosan érintse, ideértve az arra 
vonatkozó döntést, hogy az ilyen 
támogatás kifizetése 2027-ig azon 
termelési egységek alapján 
folytatódhasson, amelyekre vonatkozóan a 
támogatást egy korábbi referencia-
időszakban nyújtották; a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésére vonatkozó szabályok és 
feltételek, valamint a szóban forgó 
támogatás nyújtására vonatkozó 
feltételeket megállapító szabályok.

valamint a kenderfajták megállapítására és 
azok tetrahidrokannabinol-tartalmának 
ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó 
szabályok; a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra és egyes kapcsolódó 
elemekre a támogathatósági feltételekkel 
összefüggésben alkalmazandó szabályok; a 
támogatási jogosultságok bejelentésének 
tartalmára vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok aktiválásával 
kapcsolatos követelmények; az 
ökorendszerekre vonatkozó további 
szabályok, beleértve az éghajlat és a 
környezetvédelem szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok listájának 
megállapítását; intézkedések annak 
elkerülésére, hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás kedvezményezettjeit 
az adott ágazatban tapasztalható 
strukturális piaci egyensúlyhiány 
hátrányosan érintse, ideértve az arra 
vonatkozó döntést, hogy az ilyen 
támogatás kifizetése 2027-ig azon 
termelési egységek alapján 
folytatódhasson, amelyekre vonatkozóan a 
támogatást egy korábbi referencia-
időszakban nyújtották; a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésére vonatkozó szabályok és 
feltételek, valamint a szóban forgó 
támogatás nyújtására vonatkozó 
feltételeket megállapító szabályok.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) A jogbiztonság és a folytonosság 
biztosítása érdekében a Horvátországra 
vonatkozó, a közvetlen kifizetések és a 
kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 

(93) A jogbiztonság és a folytonosság 
biztosítása érdekében a Horvátországra 
vonatkozó, a közvetlen kifizetések és a 
kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 
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fokozatos bevezetésére irányuló 
mechanizmussal kapcsolatos egyedi 
rendelkezéseket 2021. január 1-jéig 
továbbra is alkalmazni kell,

fokozatos bevezetésére irányuló 
mechanizmussal kapcsolatos egyedi 
rendelkezéseket 2023. január 1-jéig 
továbbra is alkalmazni kell,

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a tagállamok által 
kidolgozott és a Bizottság által 
jóváhagyott, a 2021. január 1-jétől 2027. 
december 31-ig tartó időszakra szóló KAP-
stratégiai tervben szereplő 
beavatkozásokhoz az EMGA-ból és az 
EMVA-ból nyújtott uniós támogatásokra 
alkalmazandó.

(2) Ez a rendelet a tagállamok által 
kidolgozott és a Bizottság által 
jóváhagyott, a 2023. január 1-jétől 2027. 
december 31-ig tartó időszakra szóló KAP-
stratégiai tervben szereplő 
beavatkozásokhoz az EMGA-ból és az 
EMVA-ból nyújtott uniós támogatásokra 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 11

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” (a továbbiakban együttesen: 
„állandó gyepterület”): gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt éve nem szereplő földterület, 
illetve, olyan földterület, amelyet legalább 
öt éve nem szántottak fel; ide tartoznak az 
egyéb legeltetés céljára alkalmas fajoknak 
, például cserjéknek és/vagy fáknak, 
továbbá egyéb, takarmányként szolgáló
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fajoknak, például cserjéknek és/vagy 
fáknak otthont adó földterületek is, feltéve 
hogy a gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban 
maradnak.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
állandó gyepterületnek tekintik:

a) a legeltetésre alkalmas földterületet, 
amely a kialakult helyi gyakorlatok részét 
képezi, és amelyen a gyep és az egyéb 
egynyári takarmánynövények a legeltetési 
területeken hagyományosan nincsenek 
túlsúlyban; és/vagy

b) a legeltetésre alkalmas földterületet, és 
amelyen a gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények a legeltetési 
területeken nincsenek túlsúlyban vagy 
nem fordulnak elő;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható fejlődés és a 
természeti erőforrásokkal – például a 
vízzel, a talajjal és a levegővel – való 
hatékony gazdálkodás támogatása;

e) hozzájárulás a levegő és a víz 
minőségének javításához és a 
fenntarthatóbb vízhasználat előmozdítása;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hozzájárulás a biológiai sokféleség 
védelméhez, az ökoszisztéma-

f) hozzájárulás a talaj, a biológiai 
sokféleség és a vidéki területeken az 
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szolgáltatások gyarapítása, valamint az 
élőhelyek és a tájak megőrzése;

ökoszisztéma-szolgáltatások védelméhez és 
javításához, valamint a védett élőhelyek és 
fajok megőrzéséhez;

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják 
valamennyi mezőgazdasági terület –
köztük a termelésből kivont földterületek –
jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotának fenntartását. A tagállamok 
nemzeti vagy regionális szinten minimális 
előírásokat határoznak meg a 
kedvezményezettek számára a földterület 
jó mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan, a szóban forgó előírásoknak 
a III. mellékletben említett fő 
célkitűzésével összhangban és az érintett 
területek sajátos jellemzőit – egyebek 
mellett a talaj- és éghajlati viszonyokat, a 
meglévő gazdálkodási rendszereket, a 
földhasználatot, a vetésforgót, a 
gazdálkodási gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét –
figyelembe véve.

(1) A tagállamok biztosítják 
valamennyi mezőgazdasági terület –
köztük a termelésből kivont földterületek –
jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotának fenntartását. A tagállamok 
nemzeti vagy regionális szinten minimális 
előírásokat határoznak meg a 
kedvezményezettek számára a földterület 
jó mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan, a szóban forgó előírásoknak 
a III. mellékletben említett fő 
célkitűzésével összhangban és az érintett 
területek sajátos jellemzőit – egyebek 
mellett a talaj- és éghajlati viszonyokat, a 
meglévő gazdálkodási rendszereket, a 
földhasználatot, a vetésforgót, a 
gazdálkodási gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét –
figyelembe véve. A tagállamok konkrét 
követelményeket határoznak meg a 
mezőgazdasággal kapcsolatos fajoknak és 
élőhelyeknek a 2009/147/EK irányelv, 
illetve a 92/43/EGK irányelv szerinti 
védelmére vonatkozóan is.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III. mellékletben meghatározott 
fő célkitűzések tekintetében a tagállamok 
a szóban forgó mellékletben 
meghatározott előírásokat kiegészítő, 
további előírásokat állapíthatnak meg az 
említett fő célkitűzésekkel összefüggésben. 
A tagállamok azonban kizárólag a III. 
mellékletben megállapított fő 
célkitűzésekre vonatkozóan határozhatnak 
meg minimális előírásokat.

(2) A tagállamok kizárólag a III. 
mellékletben megállapított fő 
célkitűzésekre vonatkozóan határozhatnak 
meg minimális előírásokat.

Or. en

Módosítás 16

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 
vis maior, azaz például természeti 
katasztrófák, járványok és 
növénybetegségek esetére a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó szabályokkal egészítik ki.

Or. en
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Módosítás 17

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

Or. it

Indokolás

Az angol „shall” fordítási hiba kijavítása.

Módosítás 18

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 Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek e rendeletet 
kiegészítve megállapítják az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
gyakorlatok jegyzékét, figyelembe véve az 
e cikk (4) bekezdésében említett 
feltételeket. A tagállamok nemzeti 
jegyzékeket hoznak létre az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokról, amelyeket 
a Bizottság által a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározottak 
közül választanak ki.

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 42. cikk a)–h) pontjában említett 
célkitűzéseket illetően a tagállamok KAP-
stratégiai tervükben a következő 
beavatkozástípusok közül választhatnak 
hármat vagy többet:

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 

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

növényvédő szerek fenntartható használata, 
valamint az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése terén;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) innováció révén a minőség 
javítását célzó intézkedések.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben az 51. cikkben meghatározott 

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben az 51. cikkben meghatározott 
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célkitűzések közül kiválasztott minden 
egyes célkitűzés esetében a következő 
beavatkozástípusok közül választhatnak 
egyet vagy többet:

célkitűzések közül kiválasztott minden 
egyes célkitűzés esetében a következő 
beavatkozástípusok közül választhatnak 
kettőt vagy többet:

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 82. cikk (3) bekezdésében 
említett tagállam a KAP-stratégiai tervében 
meghatároz egyet vagy többet a 60. 
cikkben említett beavatkozástípusok közül 
az (1) bekezdés szerinti célkitűzések közül 
kiválasztott célkitűzések megvalósítása 
érdekében. A választott 
beavatkozástípusokon belül meghatározza 
a beavatkozásokat. A 82. cikk (3) 
bekezdésében említett tagállam KAP-
stratégiai tervében megindokolja, hogy 
miért döntött az adott célkitűzések, 
valamint az azok teljesítésére irányuló 
adott beavatkozástípusok és beavatkozások 
kiválasztása mellett.

(2) A 82. cikk (3) bekezdésében 
említett tagállam a KAP-stratégiai tervében 
meghatároz kettőt vagy többet a 60. 
cikkben említett beavatkozástípusok közül 
az (1) bekezdés szerinti célkitűzések közül 
kiválasztott célkitűzések megvalósítása 
érdekében. A választott 
beavatkozástípusokon belül meghatározza 
a beavatkozásokat. A 82. cikk (3) 
bekezdésében említett tagállam KAP-
stratégiai tervében megindokolja, hogy 
miért döntött az adott célkitűzések, 
valamint az azok teljesítésére irányuló 
adott beavatkozástípusok és beavatkozások 
kiválasztása mellett.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 56. cikkben említett 
célkitűzések megvalósítása érdekében a 82. 
cikk (4) bekezdésében megnevezett 
tagállamok KAP-stratégiai tervükben 
kiválasztanak egyet vagy többet a 60. 
cikkben említett beavatkozástípusok közül. 

(1) Az 56. cikkben említett 
célkitűzések megvalósítása érdekében a 82. 
cikk (4) bekezdésében megnevezett 
tagállamok KAP-stratégiai tervükben 
kiválasztanak kettőt vagy többet a 60. 
cikkben említett beavatkozástípusok közül. 
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A választott beavatkozástípusokon belül 
meghatározzák a beavatkozásokat.

A választott beavatkozástípusokon belül 
meghatározzák a beavatkozásokat.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – d pont

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, 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, 
kibocsátáscsökkentés és 
energiahatékonyság; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 59. cikk a)–g) pontjában 
említett célkitűzéseket illetően a 
tagállamok KAP-stratégiai tervükben a 
következő beavatkozástípusok közül 
választhatnak egyet vagy többet:

(1) Az 59. cikk a)–g) pontjában 
említett célkitűzéseket illetően a 
tagállamok KAP-stratégiai tervükben a 
következő beavatkozástípusok közül 
választhatnak kettőt vagy többet:
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Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 40. cikk f) pontjában említett egy 
vagy több ágazat termékeinek szállítását és 
tárolását fenntarthatóbbá és hatékonyabbá 
tévő fellépések;

e) a 39. cikk f) pontjában említett egy 
vagy több ágazat termékeinek szállítását és 
tárolását fenntarthatóbbá és hatékonyabbá 
tévő fellépések;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) környezet- és éghajlatvédelmi és 
egyéb gazdálkodási 
kötelezettségvállalások;

a) környezet- és éghajlatvédelmi 
kötelezettségvállalások;

Or. en
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Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyéb kötelezettségvállalások;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyos kötelező 
követelményekből adódó területspecifikus 
hátrányok;

c) a Natura 2000 és a vízügyi 
keretirányelv szerinti kötelezettségekből
adódó területspecifikus hátrányok;

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kizárólag olyan 
mezőgazdasági termelőknek és egyéb 
kedvezményezetteknek folyósíthatnak 
kifizetéseket, akik önkéntes alapon 
vállalnak a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott konkrét célkitűzések 
teljesítését elősegítő gazdálkodási 
kötelezettségeket.

(4) A tagállamok kizárólag olyan 
mezőgazdasági termelőknek és egyéb 
kedvezményezetteknek folyósíthatnak 
kifizetéseket, akik önkéntes alapon 
vállalnak a 6. cikk (1) bekezdésében az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
tekintetében, továbbá az e cikk e), f) és i) 
pontjában az állatjólét tekintetében 
meghatározott konkrét célkitűzések 
teljesítését elősegítő gazdálkodási 
kötelezettségeket.
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Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag olyan 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
nyújtanak támogatást, amelyek:

(5) E beavatkozástípus keretében 
mezőgazdasági területek esetében a 
tagállamok kizárólag olyan 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
nyújtanak támogatást, amelyek:

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
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 vonatkozó 
kötelezettségvállalások céljaira nyújtják, a 
tagállamok hektáronkénti támogatást 
állapítanak meg.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az e cikk szerinti ökológiai 
gazdálkodás céljaira irányuló támogatás a 
4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
foglalt meghatározásnak megfelelő valódi 
mezőgazdasági termelőknek fizethető ki.

Or. en

Módosítás 38

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 
fennálló hátrányos természeti adottságok és 
egyéb területspecifikus hátrányok miatt 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
bevétel egésze vagy egy része tekintetében.

(3) 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 tekintetében.

Or. en

Módosítás 39

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 
nyújthatnak támogatást, hogy 
kompenzálják a kedvezményezetteket a 
területspecifikus hátrányok miatt felmerült 
további költségekért és bevételkiesésért.
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Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha 2021. december 31-ig nem kerül sor az 
[InvestEU rendelet] [9]. cikkében említett 
hozzájárulási megállapodás megkötésére az 
(1) bekezdésben említett összegre 
vonatkozóan, a tagállam kérelmet nyújt be 
a KAP-stratégiai tervnek a 107. cikkel 
összhangban történő módosítása iránt 
annak érdekében, hogy felhasználhassa a 
megfelelő összeget.

Ha 2022. december 31-ig nem kerül sor az 
[InvestEU rendelet] [9]. cikkében említett 
hozzájárulási megállapodás megkötésére az 
(1) bekezdésben említett összegre 
vonatkozóan, a tagállam kérelmet nyújt be 
a KAP-stratégiai tervnek a 107. cikkel
összhangban történő módosítása iránt 
annak érdekében, hogy felhasználhassa a 
megfelelő összeget.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozóan a IV. mellékletben 
megállapított tagállami előirányzatoknak a 
gyapotágazat támogatására előirányzott, a 
VI. mellékletben megállapított összegek 
levonása után kapott összegének legfeljebb 
15 %-át a 2021–2026. naptári évekre 
vonatkozóan a tagállamoknak a 2022–
2027. pénzügyi évekre megállapított 
EMVA-előirányzataihoz; vagy

a) a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozóan a IV. mellékletben 
megállapított tagállami előirányzatoknak a 
gyapotágazat támogatására előirányzott, a 
VI. mellékletben megállapított összegek 
levonása után kapott összegének legfeljebb 
15 %-át a 2021–2026. naptári évekre 
vonatkozóan a tagállamoknak a 2023–
2027. pénzügyi évekre megállapított 
EMVA-előirányzataihoz;

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 15 %-át a IV. mellékletben 
meghatározott, a 2021–2026. naptári 
években folyósítandó közvetlen 
kifizetésekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.

b) nem megengedett a tagállami 
EMVA-előirányzatok átcsoportosítása a 
IV. mellékletben meghatározott 
folyósítandó közvetlen kifizetésekre 
elkülönített tagállami előirányzatokhoz.

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen kifizetésekre elkülönített 
tagállami pénzügyi előirányzatoknak az 
első albekezdésben említett EMVA-
előirányzatokhoz történő átcsoportosítására
vonatkozó százalékos arány növelhető a 
következők szerint:

A közvetlen kifizetésekre elkülönített 
tagállami pénzügyi előirányzatoknak az 
első albekezdésben említett EMVA-
előirányzatokhoz történő átcsoportosítására 
vonatkozó százalékos arány tovább 
növelhető a következők szerint:

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi KAP-stratégiai tervnek a 
2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig 
tartó időszakra kell vonatkoznia.

Valamennyi KAP-stratégiai tervnek a 
2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig 
tartó időszakra kell vonatkoznia.

Or. en
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2023. február 15-ig, 
majd 2030-cal bezárólag minden ezt 
követő év február 15-ig a megelőző 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a KAP-
stratégiai terv végrehajtásáról. A 2023-ban
benyújtandó jelentés a 2021-es és a 2022-
es pénzügyi évekre vonatkozik. A III. cím 
II. fejezetében említett közvetlen 
kifizetések esetében a jelentés kizárólag a 
2022-es pénzügyi évre vonatkozik.

(1) A tagállamok 2025. február 15-ig, 
majd 2030-cal bezárólag minden ezt 
követő év február 15-ig a megelőző 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a KAP-
stratégiai terv végrehajtásáról. A 2025-ben
benyújtandó jelentés a 2023-as és a 2024-
es pénzügyi évekre vonatkozik. A III. cím 
II. fejezetében említett közvetlen 
kifizetések esetében a jelentés kizárólag a 
2024-es pénzügyi évre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
éghajlati célkitűzésekre alkalmazott 
eredménymutatók elérték a 2025-re 
kitűzött vonatkozó célérték legalább 90 %-
át.

(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 
éghajlati célkitűzésekre alkalmazott 
hatásmutatók elérték a 2025-re kitűzött 
vonatkozó célérték legalább 90 %-át.

Or. en
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1305/2013/EU rendelet 2021. január 1-
jén hatályát veszti.

Az 1305/2013/EU rendelet 2023. január 1-
jén hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbra is alkalmazni kell azonban a 
Bizottság által 2021. január 1-je előtt az 
említett rendelet alapján jóváhagyott 
vidékfejlesztési programok értelmében 
végrehajtott műveletekre.

Továbbra is alkalmazni kell azonban a 
Bizottság által 2023. január 1-je előtt az 
említett rendelet alapján jóváhagyott 
vidékfejlesztési programok értelmében 
végrehajtott műveletekre.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 táblázat – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hozzájárulás az éghajlatváltozás 
hatásainak mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz

I.9 A mezőgazdasági 
termelő üzemek 
rezilienciájának 
erősítése: Tárgymutató

R.12 Alkalmazkodás 
az 
éghajlatváltozáshoz: 
Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
javításával 
kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláso
kkal érintett 
mezőgazdasági 
földterület 
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részesedése

I.10 Hozzájárulás az 
éghajlatváltozáshoz 
való 
alkalmazkodáshoz: A 
mezőgazdaság ÜHG-
kibocsátásának 
csökkentése

R.13 Az 
állattenyésztési ágazat 
kibocsátásának 
csökkentése: Az 
ÜHG- és/vagy 
ammóniakibocsátás 
csökkentéséhez 
nyújtott támogatásban 
részesülő 
állategységek 
részesedése, ideértve 
a trágyagazdálkodást

I.11 A szénmegkötés 
fokozása: A talaj 
szervesszén-
tartalmának növelése

R.14 Szén-dioxid-
tárolás talajban és 
biomasszában A 
kibocsátások 
csökkentésére, a szén-
dioxid-tárolás 
fenntartására és/vagy 
növelésére tett 
kötelezettségvállalás 
által érintett 
mezőgazdasági 
földterület részaránya 
(állandó gyepterület, 
tőzeges 
mezőgazdasági 
földterület, erdők stb.) 

I.12 A fenntartható 
energia növelése a 
mezőgazdaságban: 
Megújuló energia 
előállítása a 
mezőgazdaságból és az 
erdészetből

R.15 Mezőgazdasági 
és erdőgazdasági zöld 
energia: Beruházás a 
megújulóenergia-
termelés 
kapacitásbővítésébe, 
ideértve a bioalapú 
energiák termelését is 
(MW)

R.16 Az 
energiahatékonyság 
fokozása: 
Energiatakarékosság a 
mezőgazdaságban

R 17 Erdősített 
terület: Erdősítési és 
fásítási támogatásban 
részesülő területek, 
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ideértve az 
agrárerdészetet.

Módosítás

Hozzájárulás az éghajlatváltozás 
hatásainak mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz

I.9 A mezőgazdasági 
termelő üzemek 
rezilienciájának 
erősítése: Tárgymutató

R.12 Alkalmazkodás 
az 
éghajlatváltozáshoz: 
Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
javításával 
kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláso
kkal érintett 
mezőgazdasági 
földterület 
részesedése

I.10 Hozzájárulás az 
éghajlatváltozáshoz 
való 
alkalmazkodáshoz: A 
mezőgazdaság ÜHG-
kibocsátásának 
csökkentése

R.13 Az 
állattenyésztési ágazat 
kibocsátásának 
csökkentése: Az 
ÜHG- és/vagy 
ammóniakibocsátás 
csökkentéséhez 
nyújtott támogatásban 
részesülő 
állategységek 
részesedése, ideértve 
a trágyagazdálkodást

I.11 A szénmegkötés 
fokozása: A talaj 
szervesszén-
tartalmának növelése

R.14 Szén-dioxid-
tárolás talajban és 
biomasszában A 
kibocsátások 
csökkentésére, a szén-
dioxid-tárolás 
fenntartására és/vagy 
növelésére tett 
kötelezettségvállalás 
által érintett 
mezőgazdasági 
földterület részaránya 
(állandó gyepterület, 
állandó kultúrák, 
tőzeges 
mezőgazdasági 
földterület, erdők stb.)
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I.12 A fenntartható 
energia előállításának 
és használatának
növelése a 
mezőgazdaságban: 
Megújuló energia 
előállítása és 
használata.

R.15 Mezőgazdasági 
és erdőgazdasági zöld 
energia: Beruházás a 
megújulóenergia-
termelés 
kapacitásbővítésébe, 
ideértve a bioalapú 
energiák termelését és 
használatát is (MW)

R.16 Az 
energiahatékonyság 
fokozása: 
Energiatakarékosság a 
mezőgazdaságban

R 17 Erdősített 
terület: Erdősítési és 
fásítási támogatásban 
részesülő területek,
ideértve az 
agrárerdészetet.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a víz újrafelhasználására 
vonatkozó minimumkövetelményekről

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - 11 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
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október 21-i 1107/2009/EK rendelete a 
növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – 1 táblázat – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

hozzájárulás az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható 
energia hasznosításának terjesztéséhez; 

R.14 Szén-dioxid-tárolás talajban és 
biomasszában  A kibocsátások 
csökkentésére, a szén-dioxid-tárolás 
fenntartására és/vagy növelésére tett 
kötelezettségvállalás által érintett 
mezőgazdasági földterület részaránya 
(állandó gyepterület, tőzeges 
mezőgazdasági földterület, erdők stb.)  

Módosítás

hozzájárulás az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható 
energia hasznosításának terjesztéséhez;

R.14 Szén-dioxid-tárolás talajban és 
biomasszában A kibocsátások 
csökkentésére, a szén-dioxid-tárolás 
fenntartására és/vagy növelésére tett 
kötelezettségvállalás által érintett 
mezőgazdasági földterület részaránya 
(állandó gyepterület, állandó kultúrák, 
mezőgazdasági földterület, erdők stb.)

Or. en


	1169087HU.docx

