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VÉLEMÉNY
Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

a vélemény előadója: Markus Pieper
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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatának célja a fenntartható és piacorientált mezőgazdasági ágazat alapvető 
reformok nélküli támogatása.

Az előadó üdvözli a reform útját, és úgy ítéli meg, hogy folytatni kell a piacnyitást, és a KAP 
2013-ig történő egyszerűsítését. Mindazonáltal biztosítani kell, hogy a 2003-as reformok 
lezáruljanak, mielőtt megkezdődik a KAP forradalmi újjáépítése.

Moduláció és degresszivitás: Az előadó véleménye szerint az európai mezőgazdasági 
termelők számára fontos a tervezés megbízhatósága. A nyersanyagárak emelkedése idején 
nem indokolt a további moduláció. Éppen ezért az előadó nem támogatja a további 
progresszív modulációt, mint elvet: a javaslat fokozza a bürokráciát, és így a nagyobb 
gazdaságok felosztásához, valamint a kisebb gazdaságok terheinek növekedéséhez vezethet.

Feltételesség: Az előadó elutasítja a kölcsönös megfeleltetés hatályának bármiféle 
kiterjesztését. Következésképpen úgy véli, hogy nem kellene kötelezővé tenni a további 
követelményeket, mivel azok nem állnak összhangban a bürokrácia, illetve a felesleges terhek 
csökkentésének céljával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen túlmenően a mezőgazdasági 
földterület termelésből való kivonásának 
megakadályozása, valamint jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotának 
fenntartása céljából az 1782/2003/EK 
rendelet közösségi keretrendszert hozott 
létre, amelyből a tagállamok átvesznek 
egyes előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, valamint a meglévő 
gazdálkodási rendszerek (földhasználat, 
vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és 
mezőgazdasági üzemszerkezetek. A 

(3) Ezen túlmenően a mezőgazdasági 
földterület termelésből való kivonásának 
megakadályozása, valamint jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotának 
fenntartása céljából az 1782/2003/EK 
rendelet közösségi keretrendszert hozott 
létre, amelyből a tagállamok átvesznek 
egyes előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, valamint a meglévő 
gazdálkodási rendszerek (földhasználat, 
vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és 
mezőgazdasági üzemszerkezetek. A 



AD\739013HU.doc 4/9 PE409.507v02-00

HU

kötelező területpihentetésnek az egységes 
támogatási rendszer keretében történő 
eltörlése bizonyos esetekben káros 
környezeti hatásokkal járhat, különösen az 
egyes tájakat meghatározó jellegzetességek 
vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni 
az adott esetben a táj egyes meghatározott 
jellegzetességeinek védelmét célzó 
hatályos közösségi rendelkezéseket.

kötelező területpihentetésnek az egységes 
támogatási rendszer keretében történő 
eltörlése bizonyos esetekben káros 
környezeti hatásokkal járhat, különösen az 
egyes tájakat meghatározó jellegzetességek 
vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni 
az adott esetben a táj egyes meghatározott 
jellegzetességeinek védelmét célzó 
hatályos közösségi rendelkezéseket. 
Miközben figyelembe kell venni a 
közösségi jogszabályokban előírt 
legszigorúbb vízminőségi követelmények 
biztosításának szükségességét, nem 
kellene olyan további korlátozásokat 
kiróni, amelyek akadályoznák a vidéki 
területek kívánatos fejlődését.

Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelő köteles betartani a 
II. mellékletben felsorolt, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeket és a 
mezőgazdasági földterületek jó környezeti 
és ökológiai állapotára vonatkozóan a 6. 
cikkben megállapított előírásokat.

(1) A közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelő köteles betartani a 
II. mellékletben felsorolt, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeket és a 
mezőgazdasági földterületek jó környezeti 
és ökológiai állapotára vonatkozóan a 6. 
cikkben megállapított előírásokat, kivéve, 
ha ez kivitelezhetetlen vagy aránytalanul 
nagy terhet jelent, például súlyosabb 
természeti katasztrófák esetén.

Indokolás

Az eljárások feltételességen keresztül történő egyszerűsítésének elve ellentmondásban van 
ezzel az előírással, amely visszahozza a felesleges terheket és bürokráciát. Az előírt 
követelmények többségét már más uniós rendelkezések is tartalmazzák.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes nemzeti hatóság a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére 
bocsátja a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények, valamint a 
mezőgazdasági földterületek jó környezeti
és ökológiai állapotára vonatkozó 
előírások jegyzékét.

(2) Az illetékes nemzeti hatóság a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére 
bocsátja a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények, valamint a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra
vonatkozó előírások jegyzékét.

Indokolás

Lásd a 2. (korábbi 1.) módosításhoz tartozó indokolást.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely
10 000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetés összegét 2012-ig fokozatosan 
csökkenteni kell a következő kulcsok 
alkalmazásával:

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

a) 2009: 6%,
b) 2010: 7%,
c) 2011: 8%,
d) 2012: 9%.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
csökkentéseket a következő esetekben meg 
kell növelni:
a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,
b) a 200 000 és 299 999 EUR közötti 
összegek esetében 6 százalékponttal,
c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
9 százalékponttal.
(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni Franciaország tengerentúli 
megyéi, az Azori-szigetek és Madeira, 
valamint a Kanári-szigetek és az égei-

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 
Franciaország tengerentúli megyéi, az 
Azori-szigetek és Madeira, valamint a 
Kanári-szigetek és az égei-tengeri szigetek 
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tengeri szigetek mezőgazdasági 
termelőinek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

mezőgazdasági termelőinek nyújtott 
közvetlen kifizetésekre.

Indokolás

A nyersanyagárak emelkedése nem indokolja a további modulációt. A progresszív modulációt 
törölni kell, mivel az diszkriminatív a méretgazdaságosság alapján működő és a 
vidékfejlesztést erősítő nagy, hatékony mezőgazdasági termelőkre nézve, és hátrányos 
helyzetbe hozza őket. Ugyanakkor nem volna szabad további terhekkel sújtani a kisebb 
mezőgazdasági termelőket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 7. cikk (1) bekezdésének
alkalmazásából és a 7. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásából eredő 
fennmaradó összeget a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. Ezeket az összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

(4) A 7. cikk alkalmazásából eredő 
fennmaradó összeget a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően teljességében annak a 
tagállamnak kell juttatni, ahol a vonatkozó 
összegek keletkeztek. Ezeket az összegeket 
az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének
(5a) bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

Indokolás

A 4. (korábbi 3.) módosítás jóváhagyása miatt a szöveg következetességének biztosítása 
érdekében bevezetett módosítás.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

Módosítás

(4) A 7. cikk (1) és (2) bekezdésének 
alkalmazásából eredő összegeket a 128. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 

(4) A 7. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásából eredő összegeket a 128. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
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megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. Ezeket az összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. Ezeket az összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

Indokolás

A 4. (korábbi 3.) módosítás jóváhagyása miatt a szöveg következetességének biztosítása 
érdekében bevezetett módosítás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja és/vagy a hátrányos helyzetű 
régiók szerkezeti hátrányai alapján.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők. A Bizottságnak 
fellebbezési mechanizmust kell 
biztosítania a vitás esetekre.

Indokolás

A regionális szinten már meglévő vagy új hátrányos megkülönböztetések megszüntetésének 
biztosítására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az új tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat.

(2) Az új tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat. A 
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Bizottságnak fellebbezési mechanizmust 
kell biztosítania a vitás esetekre.

Indokolás

Új regionális szintű hátrányos megkülönböztetések megelőzésének biztosítására.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vízvédelem és vízgazdálkodás:
A víz szennyezés elleni védelme, a 
vízkészletek kimerülésének megelőzése és 
a vízhasználat kezelése
– A vízfolyások mentén védelmi sávok 
kialakítása,
– a víz öntözési célú felhasználására 
vonatkozó engedélyezési eljárások 
betartása.

törölve

Indokolás

A megközelítésnek a kölcsönös megfeleltetés egyszerűsítésére kell összpontosítania. Ezzel 
ellentétben azonban a javaslat szélesíti a hatókört. Az előírt követelmények többségéről már 
más uniós jogszabályok rendelkeznek, például a növényvédelemről és trágyázásról szóló 
jogszabály.
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Cím A mezőgazdasági termelők részére a KAP keretében meghatározott 
támogatási rendszerek

Hivatkozások COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Illetékes bizottság AGRI

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

REGI
10.7.2008

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Markus Pieper
16.7.2008

Vizsgálat a bizottságban 17.7.2008

Az elfogadás dátuma 9.9.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

48
2
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean 
Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, 
Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, 
Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise 
Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva 
Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela 
Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze 
Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis 
Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria 
Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni 
Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna 
Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, 
Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler


	739013hu.doc

