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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai mezőgazdasági ágazat olyan nagy kihívásokkal szembesül mint az 
éghajlatváltozás és a vízkészletek szűkössége, és ez a jövőben sem lesz másképp. Nagyon 
fontos ezekhez a kihívásokhoz igazítani a közös agrárpolitikát. Az európai mezőgazdaság 
még mindig nagyon sok vizet, növényvédő szert, műtrágyát és energiát használ, és szükséges 
intézkedések meghozatala nélkül ez a jövőben is így lesz. 

Nehéz megmegyarázni a közvéleménynek, hogy az Európai Unió közvetlen kifizetéseket ad a 
nagy, intenzív gazdaságoknak a referenciahozam vagy földtulajdonlás alapján, anélkül, hogy 
a mezőgazdasági termelőktől az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának, a víz- és 
energiahasználatnak, illetve a növényvédő szerek és műtrágya felhasználásának csökkentését 
kérné.

A közszolgáltatások ára   

Múlt év novemberében jelent meg a Bizottság közleménye a KAP állapotfelméréséről. Az 
Európai Bizottság szerint a közös agrárpolitika radikális átformálásra szorul. A közvetlen 
kifizetések arányát lényegesen csökkenteni kellett volna a környezetvédelmi és foglalkoztatási 
támogatások megrősítésének javára. Sajnálatos módon a Bizottság csupán kis mértékben 
csökkentette a közveteln kifizetéseket jogalkotási javaslataiban, amelyeke idén májusban 
terjesztett elő. 

A mezőgazdasági termelőknek nem a refrenciahozam és a földtulajdonlás alapján kell fizetni, 
hanem az általuk végzett olyan közszolgáltatásokért, amelyek meghaladják jogszabályi 
kötelezettségeiket, mint pl. a biodiverzitás és a vízgazdálkodás megerősítése, valamint a 
környezetvédelem, az állatjólét, illetve az élelmiszerbiztonság területén elért eredmények. Az 
előadó ezért azt javasolja, hogy 2020-ig fokozatosan kerüljenek megszüntetésre a jelenlegi 
közvetlen kifizetések. A közös agrárpolitikának a „közpénzek közfeladatokra” költségvetési 
elvet kell alkalmaznia. 

A feltételesség kritériumai

A mezőgazdasági közfinanszírozás minden formáját a környezetvédelmi, a természetvédelmi 
és állatjóléti jogszabályok betartásától kell függővé tenni. Ezt a feltételesség kritériumai 
szabályozzák. Az előadó e kritériumok megerősítését, valamint a vízhasználatra és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátára vonatkozó további rendlekezések felvételét javasolja 
a feltételesség kritériumai közé. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a feltételességi kritériumok betartásának érdekében fokozni 
kell az ellenőrzéseket, és emelni kell a büntetési tételeket. Az ellenőrzések megerősítésének 
céljából az előadó azt javasolja, hogy határozzák meg az ellenőrzések minimális számát. A 
tagállamok illetékes hatóságainak az összes gazdaság legalább 5%-át kell évente 
ellenőrizniük.    

A területpihentetés megszüntetése

A Bizottság a kötelező területpihentetés megszüntetését javasolja. Ez további veszteségeket 
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okoz a biodiverzitásban, főként a vadon élő madarak körében, illetve környezeti tényezőkben. 
Az Európai Unió célja a biodiverzitási veszteségek 2010-re történő megfékezése. 

Ez lehetetlen a mezőgazdasági ágazat szerepvállalása nélkül. 

A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a területpihentetés jelentős környezeti 
haszonnal jár. Többek között, élőhelyet biztosít a vadon élő állatok számára, és csökkenti 
megművelt területeken a termőföldre és vízre kifejtett hatásokat. A területpihentetés 
megszüntetése ezen előnyök elvesztésével jár. Ezt a vesztséget célzott intézkedésekkel kell 
kompenzálni a feltételesség és a vidékfejlesztési politika keretében. 

Továbbá, a termőföldek határain létre kell hozni természetes és virágos vegetációból, illetve 
olyan exentzíven termesztett gabonából álló védelmi vonalat, amelyhez sem növényvédő 
szereket, sem műtrágyát nem használnak. Ez nem csak a biodiverzitás erősítésére jó 
intézkedés, hanem segít talaj, és főleg a felszíni, illetve a felszín alatti vizek megtisztulásában.    

Éghajlatváltozás

A mezőgazdasági ágazat sok üvegházhatást okozó gázt bocsát ki. Különleges támogatásban 
kell részesíteni az olyan itézkedéseket, amelyek célja az élelmiszerlánc energiafogysztásának 
csökkentése, illetve a mezőgazdasági hulladék keletkezésének megelőzése vagy annak 
újrafelhasználása. 

Különös figyelmet kell fordítani az állattenyésztő gazdaságokra, amelyek a teljes CO2 
kibocsátás 18%-áért felelősek. Mindenesetre a KAP-ból származó támogatásokat nem szabad 
a mostani gyakorlathoz hasonlóan a húsfogyasztás ösztönzésére fordítani. Az, hogy mit és 
mennyit fogyasztunk, szabad, egyéni döntés kérdése, de nem szabad a közpénzeket olyan 
termékek fogyasztásának ösztönzésére fordítani, amelyek negatívan befolyásolják az 
éghajlatváltozást, hozzájárulnak a vízkészletek további szűküléséhez és a világszintű 
éhínséghez. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának az egész mezőgazdasági ágazat szintjén történő 
csökkentése érdekében a Bizottság 2009-ben olyan kötelező erejű jogalkotási javasaltokat 
tesz, amelyek célja az üvegházhatású gázok 2020-ra legalább 30%-kal és 2050-re legalább 
80%-kal történő csökkentése a mezőgazdasági ágazatban.

Állatjóllét

A mezőgazdasági ágazatban jelentősen javítani kell az állatok jólétét. A Bizottságnak 2009-
ben kötelező erejű jogalkotási intézkedésekre kell javaslatot tennie az állatjólét javítása 
céljából az Európai Unióban. Ezek a javaslatok tartalmazzák az üzemi jellegű állattenyésztés 
fokozatos megszüntetését.

2007-ben a Parlament többségi szavazással elfogadta a bikaviadalokra szánt bikák 
tenyésztésével foglalkozó gazdák támogatásainak megszüntetését. Sajánaltos módon a 
Bizottság és a Tanács figyelmen kívűl hagyta a Parlament ezen egyértelmű felhívását. A 
bikaviadal kegyetlen sport, amit az Európai Uniónak nem volna szabad támogatnia. Az előadó 
ezért megismétli a Parlament felhívását, és azt kéri, hogy szűnjön meg a bikaviadalokra szánt 
bikák tenyésztésének támogatása.
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Export-támogatások

A mezőgazdasági ágazatban az exporttámogatások még mindig a méltányos kereskedelem 
jelentős akadályát képezik. Ezek a támogatások gyakran a fejlődő országok helyi piacait 
károsítják. A Bizottságnek ezért 2009-re el kell törölnie minden export-támogatást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a  a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését ki kell terjeszteni, az 
egységes támogatási rendszer működését 
pedig le kell egyszerűsíteni. Meg kell 
jegyezni továbbá, hogy az 1782/2003/EK 
rendeletet hatálybalépése óta jelentős 
mértékben módosították. E fejleményekre 
tekintettel és az áttekinthetőség érdekében 
az említett rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és helyette új rendeletet kell 
hatályba léptetni.

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését jelentősen ki kell terjeszteni 
a teljes függetlenítés céljával, az egységes 
támogatási rendszer működését pedig le 
kell egyszerűsíteni. Meg kell jegyezni 
továbbá, hogy az 1782/2003/EK rendeletet 
hatálybalépése óta jelentős mértékben 
módosították. E fejleményekre tekintettel 
és az áttekinthetőség érdekében az említett 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és 
helyette új rendeletet kell hatályba léptetni.
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Indokolás

A környezetvédelmi célok elérése, így az új kihívásoknak történő megfelelés érdekében is 
hatalmas pénzösszegeket kell áthelyeznünk az eslő pillérből a második pillérbe.

Módosítás 2

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 
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.

(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 
kötelező területpihentetésnek az egységes 
támogatási rendszer keretében történő 
eltörlése további veszteségekhez vezet a 
biodiverzitásban, különös tekintettel a 
madarakra, és egyéb jelentős környezeti 
előnyökre. Ezért megfelelő kompenzációt 
kell biztosítani a biodiverzitás védelmének 
és megerősítésének, köztük a táj egyes 
meghatározott jellegzetességeinek 
védelmének és helyreállításának céljából. 
Ezt a meglévő közösségi rendelkezések 
megerősítésével kell elérni, de be kell 
vezetni új kompenzációs intézkedéseket is.

Indokolás

A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a területpihentetés jelentős környezeti 
haszonnal jár. Többek között, élőhelyet biztosít a vadon élő állatok számára, és csökkenti 
megművelt területeken a termőföldre és vízre kifejtett hatásokat. A területpihentetés 
megszüntetése ezen előnyök elvesztésével jár. Ezt a vesztséget célzott intézkedésekkel kell 
kompenzálni a feltételesség és a vidékfejlesztési politika keretében.

Adlib Express Watermark



AD\740641HU.doc 7/26 PE409.570v02-00

HU

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében egyes területeken egyre 
súlyosabb problémát jelent a vízvédelem és 
a vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 
közösségi jogszabályokat is a víz 
szennyezés elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat kezelése érdekében.

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében a Közösség egyre 
nagyobb területein egyre súlyosabb 
problémává válik a vízvédelem és a 
vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 
közösségi jogszabályokat is a víz 
szennyezés elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat kezelése, így a nagymértékű 
éves vízveszteség vízpazarlás csökkentése
érdekében jobb mezőgazdasági és 
vízgazdálkodási rendszereken keresztül.

Indokolás

Az vízkészletek szűkösségének enyhítése és megoldása érdekében csökkenteni kell a 
mezőgazdasági ágazat éves vízveszteségétidem.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az állandó legelők kedvező hatással 
vannak a környezetre, indokolt tehát 
intézkedéseket végrehajtani a jelenlegi 
állandó legelők fenntartásának 
ösztönzésére, nagyarányú szántóföldi 
művelésbe vonásuk elkerülése érdekében.

(5) Az állandó gyepterületek kedvező 
hatással vannak a környezetre, indokolt 
tehát intézkedéseket végrehajtani a 
jelenlegi állandó gyepterületek
fenntartásának ösztönzésére, nagyarányú 
szántóföldi művelésbe vonásuk elkerülése 
érdekében.

Indokolás

Nem minden állandó gyepterületen folyik legeltetés. Az állandó gyepterületek jelentős 
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szénkészleteket rejltenek, és Európa legfontosabb biodiverzitási élőhelyei. E szempontból a 
kaszált gyepterületek legalább olyan fontosak, mint a legelők.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fenntartható mezőgazdaság, valamint 
a vidékfejlesztés előmozdítását célzó 
politikai eszközök minél jobb 
egyensúlyának megteremtése érdekében az 
1782/2003/EK rendelet bevezette a 
közvetlen kifizetések progresszív módon 
történő kötelező csökkentésének rendszerét 
(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól az 5000 EUR 
alatti összegek kivételt képeznek.

(6) A fenntartható mezőgazdaság, valamint 
a vidékfejlesztés előmozdítását célzó 
politikai eszközök minél jobb 
egyensúlyának megteremtése érdekében az 
1782/2003/EK rendelet bevezette a 
közvetlen kifizetések progresszív módon 
történő kötelező csökkentésének rendszerét 
(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól az 5000 EUR 
alatti összegek kivételt képeznek. A 
modulációs százalékot jelentősen meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy 2020-ra 
fokozatosan meg lehessen szütetni az 
összes közvetlen kifizetést. 

Indokolás

A mezőgazdasági termelőket az általuk végzett közszolgáltatásokért, mint pl. a biodiverzitás 
erősítésért, a víztározásért kell jutalmazni, nem pedig automatikus támogatásokban 
részesíteni őket. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül szerzett alapok a vidékfejlesztési 
politika keretébe tartozó intézkedések 
finanszírozását szolgálják. Az említett 
rendelet elfogadása óta a mezőgazdasági
ágazat számos új és jelentős kihívással volt 
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jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 
ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 

kénytelen szembenézni: úgy mint az 
éghajlatváltozás, a bioenergia folyamatos 
térhódítása, valamint a jobb 
vízgazdálkodási megoldások és a biológiai 
sokféleség hatékonyabb védelme iránti 
igény. Az Európai Közösség a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleként felhívást 
kapott arra, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos megfontolások 
figyelembevételével igazítsa ki 
szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani a Közösségen belül, és szigorú 
intézkedéseket kell hozni. A biológiai 
sokféleség védelme és a vízgazdálkodás 
stabilizációja továbbra is óriási kihívást 
jelent, és annak ellenére, hogy jelentős 
előrehaladást sikerült elérni, az Európai 
Unió 2010-re meghatározott biológiai 
sokféleség veszteségeinek az Unió 
területén történő megállításával 
kapcsolatos célkitűzéséneit lehetetlen lesz 
elérni többlet erőfeszítések nélkül. 
Ezeknek az erőfeszítéseknek együtt kell 
járniuk a közösségi mezőgazdasági modell 
alapvető strukturális változásaival, 
felhasználva azon államok tapasztalait, 
ahol a mezőgazdaság a hagyományos 
agrárstruktúra modelljére épül. Ennek 
megfelelően a Közösség elismeri, hogy 
szakpolitikái keretében kezelni kell a fent 
említett új kihívásokat. A mezőgazdaság 
területén az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
elfogadott vidékfejlesztési programok az 
említett kihívások kezelésére megfelelő 
eszközök. Annak érdekében, hogy a 
tagállamok ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
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teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

Indokolás

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A legkülső régiókban a sajátos földrajzi 
helyzet, valamint a rájuk jellemző 
elszigeteltség, a kis terület, továbbá a 
hegyvidéki domborzati és éghajlati 
viszonyok további terheket rónak a 
mezőgazdasági ágazatra. E terhek és 
kötöttségek hatásának enyhítése érdekében 
a legkülső régiók mezőgazdasági termelői 
esetében helyénvaló eltérést engedélyezni a 
modulációs csökkentés kötelező 
alkalmazásától.

(9) A legkülső régiókban a sajátos földrajzi 
helyzet, valamint a rájuk jellemző 
elszigeteltség, a kis terület, továbbá a 
hegyvidéki domborzati és éghajlati 
viszonyok további terheket rónak a 
mezőgazdasági ágazatra. E terhek és 
kötöttségek hatásának enyhítése érdekében 
a legkülső és hátrányos helyzetű régiók 
mezőgazdasági termelői esetében 
helyénvaló eltérést engedélyezni a 
modulációs csökkentés kötelező 
alkalmazásától, amennyiben fenntartható 
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.
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Indokolás

Nem szabad támogatni a nem fenntartható mezőgazdasági tevékenységeket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) 2013-ra meg kell szüntetni az összes 
közvetlen kifizetést. Akkorra a 
mezőgazdasági termelők már csak az 
általuk végzett olyan közszolgáltatásokért 
részesülhetnek majd támogatásban, 
amelyeket a biodiverzitás és a 
vízgazdálkodás megerősítése, valamint a 
környezetvédelem, az állatjólét, illetve az 
élelmiszer-biztonság területén nyújtanak.

Indokolás

A mezőgazdasági termelőket ösztönozni kell arra, hogy reagáljanak a piaci igényekre. A 
közvetlen támmogatások megzavarják a piaci folyamatokat, és súlyos terhet jelentenek a 
közösségi alapoknak. A környezetgazdálkodást a második pillérben kellene biztosítani.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A KAP első pillérét fenn kell tartani 
a jövőben is, annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a mezőgazdasági 
termelőknek a számos vidéki régióban a 
gazdaság motorjaként, a tájkép 
őrzőjeként, valamint az EU 
élelmiszerbiztonsági normáinak 
biztosítójaként betöltött kulcsfontosságú 
szerepe.

Indokolás

A gazdálkodóknak juttatott közvetlen támogatások szisztematikus csökkentése érzékenyen 
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érintheti az üzemek jövedelmezőségét, és veszélyeztetheti számos üzem életképességét. Az 
Európai Uniónak ügyelnie kel a jövőbeli élelmiszer-önellátásának biztosítására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termőföld kötelező pihentetését 
kínálatszabályozó mechanizmusként 
vezették be. A szántóföldi növények 
ágazatában bekövetkezett piaci változások 
és a függetlenített támogatások bevezetése 
miatt már nem indokolt ennek az 
eszköznek a fenntartása, tehát azt el kell 
törölni. Az 1782/2003/EK rendelet 53. 
cikkével és 63. cikke (2) bekezdésével 
összhangban létrehozott területpihentetési 
jogosultságokat olyan hektárokra 
vonatkozóan kell aktiválni, amelyekre 
bármely más jogosultsághoz hasonló 
támogathatósági feltételek vonatkoznak.

(27) A termőföld kötelező pihentetését 
kínálatszabályozó mechanizmusként 
vezették be. A szántóföldi növények 
ágazatában bekövetkezett piaci változások 
és a függetlenített támogatások bevezetése 
miatt már nem indokolt ennek az 
eszköznek a fenntartása, tehát azt el kell 
törölni. Az 1782/2003/EK rendelet 53. 
cikkével és 63. cikke (2) bekezdésével 
összhangban létrehozott területpihentetési 
jogosultságokat olyan hektárokra 
vonatkozóan kell aktiválni, amelyekre 
bármely más jogosultsághoz hasonló 
támogathatósági feltételek vonatkoznak. A 
második pillérből történő kifizetéseken 
keresztül ösztönözni kell a mezőgazdasági 
termelőket a biodiverzitás fenntartható 
tevékenységekkel történő aktív 
támogatására. Így a termőterületek 
kötelező területpihentetésének eltörléséből 
származó károkat ellensúlyozni lehet. 

Indokolás

A tudományos kutatások azt mutatják, hogy a kötelező területpihentetés eltörlése negatív 
hatással lesz a biodiverzitásra. Éppen ezért létfontosságú e negatív hatás ellensúlyozása.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
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a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 
Ugyanakkor az említett rendelet 64. 
cikkének (3) bekezdése előírta, hogy a 
piaci és strukturális változások fényében 
felül kell vizsgálni a III. cím 5. fejezete 2. 
és 3. szakaszában meghatározott 
lehetőségeket. A vonatkozó tapasztalatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a 
termeléstől függetlenített támogatások 
rugalmasabbá teszik a mezőgazdasági 
termelők választásait, így azok termeléssel 
kapcsolatos döntéseiket a jövedelmezőség 
és a piac válaszai alapján hozhatják meg. E 
különösen igaz a szántóföldinövény-, a 
komló- és a vetőmagágazat esetében, de 
kisebb mértékben elmondható a marhahús-
ágazatról is. Következésképpen ezekben az 
ágazatokban a termeléstől részben 
függetlenített támogatásokat az egységes 
támogatási rendszerbe kellene integrálni. 
Annak érdekében, hogy a marhahús-ágazat 
mezőgazdasági termelői fokozatosan 
alkalmazkodni tudjanak az új támogatási 
rendszerhez, rendelkezni kell arról, hogy a 
hímivarú állatokra vonatkozó különleges 
támogatás és a vágási támogatás 
integrációjára fokozatosan kerüljön sor. 
Mivel a termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat a gyümölcs- és 
zöldségágazatban csak rövid ideje és 
átmeneti intézkedésként vezették be, 
ezeknek a rendszereknek a 
felülvizsgálatára nincs szükség.

a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 
Ugyanakkor az említett rendelet 64. 
cikkének (3) bekezdése előírta, hogy a 
piaci és strukturális változások fényében 
felül kell vizsgálni a III. cím 5. fejezete 2. 
és 3. szakaszában meghatározott 
lehetőségeket. A vonatkozó tapasztalatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a
termeléstől függetlenített támogatások 
rugalmasabbá teszik a mezőgazdasági 
termelők választásait, így azok termeléssel 
kapcsolatos döntéseiket a jövedelmezőség 
és a piac válaszai alapján hozhatják meg. E 
különösen igaz a szántóföldinövény-, a 
komló- és a vetőmagágazat esetében, de 
kisebb mértékben elmondható a marhahús-
ágazatról is. Következésképpen ezekben az 
ágazatokban a termeléstől részben 
függetlenített támogatásokat az egységes 
támogatási rendszerbe kellene integrálni. 
Annak érdekében, hogy a marhahús-ágazat 
mezőgazdasági termelői fokozatosan 
alkalmazkodni tudjanak az új támogatási 
rendszerhez, rendelkezni kell arról, hogy a 
hímivarú állatokra vonatkozó különleges 
támogatás és a vágási támogatás 
integrációjára fokozatosan kerüljön sor. A 
bikaviadalokra szánt bikák tenyésztőinek 
nyújtott minden kifizetést le kell állítani. 
Mivel a termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat a gyümölcs- és 
zöldségágazatban csak rövid ideje és 
átmeneti intézkedésként vezették be, 
ezeknek a rendszereknek a 
felülvizsgálatára nincs szükség. 

Indokolás

Nem szabad támogatnunk a bikaviadalokat. Nyomást kell gyakorolni a bikatenyésztőkre 
annak érdekében, hogy hagyják abba a bikák ilyen célokra történő értékesítését.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ugyanakkor az anyatehén-, a juh- és a 
kecskeágazat esetében a mezőgazdasági 
termelés minimális szintjének fenntartása 
továbbra is fontos lehet egyes régiók 
mezőgazdasága szempontjából, különösen 
azokon a területeken, ahol a 
mezőgazdasági termelők számára nem 
léteznek más gazdasági lehetőségek. Ebben 
az összefüggésben tehát a tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
termeléstől függő támogatás jelenlegi 
szintjének fenntartására vagy – az 
anyatehenek esetében – alacsonyabb 
szinten való meghatározására. Ebben az 
esetben külön rendelkezni kell az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben és a 21/2004/EK 
tanácsi rendeletben előírt azonosítási és 
nyilvántartási előírások betartásáról, 
különösen az állatok 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében.

(31) Ugyanakkor az anyatehén-, a juh- és a 
kecskeágazat esetében a mezőgazdasági 
termelés minimális szintjének fenntartása 
továbbra is fontos lehet egyes régiók 
mezőgazdasága szempontjából, különösen 
azokon a területeken, ahol a 
mezőgazdasági termelők számára nem 
léteznek más gazdasági lehetőségek. Ebben 
az összefüggésben tehát a tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
termeléstől függő támogatás jelenlegi 
szintjének fenntartására vagy – az 
anyatehenek esetében – alacsonyabb 
szinten való meghatározására, amennyiben 
fenntartható és állatbarát mezgőgazdasági 
tevékenységről van szó. Ebben az esetben 
külön rendelkezni kell az 1760/2000/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
és a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírt 
azonosítási és nyilvántartási előírások 
betartásáról, különösen az állatok 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében.

Indokolás

Nem szabad támogatni a nem fenntartható mezőgazdasági tevékenységeket.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. cikk
A Hong Kongban kötött megállapodás 
értelmében 2013-ra meg kell szüntetni 
minden exporttámogatást, és e folyamat 
részeként 2009-ig meg kell szüntetni az 
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élőállatokra vonatkozó 
exporttámogatásokat.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2009-ben a Bizottság jogalkotási 
javaslatot tesz az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelynek célja az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
2020-ra 30%-kal történő csökkentése a 
mezőgazdasági ágazatban. A javaslatnak 
tartalmaznia kell egy 2050-ig szóló hosszú 
távú célmeghatározást is.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság 2009-ben kötelező erejú 
jogalkotási intézkedéseket javasol az 
állatjólét javítására az Európai Unióban. 

Indokolás

Javítani kell az állatjólétet.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági földterület, különösen a 
termelésből kivont termőterületek jó 

(1) A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági földterület, különösen a 
termelésből kivont termőterületek jó 
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mezőgazdasági és ökológiai állapotának 
fenntartását. A tagállamok a III. 
mellékletben kialakított keret alapján 
nemzeti vagy regionális szinten 
meghatározzák a jó mezőgazdasági és
ökológiai állapotra vonatkozó 
minimumkövetelményeket, figyelembe 
véve az érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a mezőgazdasági 
üzemszerkezet.

ökológiai állapotának fenntartását. A 
tagállamok a III. mellékletben kialakított 
keret alapján nemzeti vagy regionális 
szinten, a Bizottság iránymutatásai 
alapján meghatározzák a jó ökológiai 
állapotra vonatkozó 
minimumkövetelményeket, figyelembe 
véve az érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a mezőgazdasági 
üzemszerkezet.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

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 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Indokolás

A modulációs százalékoknak a közvetlen kifizetések 2020-ig történő fokozatos megszünetését 
kell céloznuik, mivel a közvetlen kifizetések nem biztosítják, hogy a mezőgazdasági termelők 
közjavakat állítanak elő. 
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.

(1) A tagállamok a közvetelen 
kifizetésekben részesülő gazdaságok 
legalább 5%-ánál helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.

Indokolás

Ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők szükségesnek érezzék a feltételességi kritériumok 
betartását, legalább valamilyen minimális szintű ellenőrzést kell folytatni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét.

Az 1 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét. Ezt a pénzt a 
környezetbarát mezőgazdasági 
tevékenységek fejlesztésére kell fordítani.

Indokolás

Az egységes támogatási rendszerben megmaradó pénzt a mezőgadasági ágazat 
környezetbarátabbá tételére kell felhasználni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2008. évi területalapú támogatás iránti b) a 2008. évi területalapú támogatás iránti 
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kérelmekre előírt időpontban állandó 
legelőként használt és egyéb támogatható 
hektárok tekintetében.

kérelmekre előírt időpontban állandó 
gyepterületként használt és egyéb 
támogatható hektárok tekintetében.

Indokolás

Nem minden állandó gyepterületen folyik legeltetés. Az állandó gyepterületek jelentős 
szénkészleteket rejltenek, és Európa legfontosabb biodiverzitási élőhelyei. E szempontból a 
kaszált gyepterületek legalább olyan fontosak, mint a legelők.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 68. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának i. alpontja alapján a 
41. cikkben említett nemzeti felső határ 
azon összetevőjének egészét vagy egy 
részét visszatartották, amely az 
1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében 
említett anyatehénre vonatkozó 
támogatásnak felel meg, évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
részesítik a mezőgazdasági termelőket.

(1) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 68. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának i. alpontja alapján a 
41. cikkben említett nemzeti felső határ 
azon összetevőjének egészét vagy egy 
részét visszatartották, amely az 
1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében 
említett anyatehénre vonatkozó 
támogatásnak felel meg, évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
részesítik a mezőgazdasági termelőket. 
Mindazonáltal nem adható támogatás 
bikaviadalokra szánt bikák tenyésztőinek.

Indokolás

Nem szabad támogatnunk a bikaviadalokat. Nyomást kell gyakorolni a bikatenyésztőkre 
annak érdekében, hogy hagyják abba a bikák ilyen célokra történő értékesítését.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2010-ben és 2011-ben azok a 
tagállamok, amelyek az 1782/2003/EK 
rendelet 68. cikke (1) bekezdésének, 68. 

(2) 2010-ben és 2011-ben azok a 
tagállamok, amelyek az 1782/2003/EK 
rendelet 68. cikke (1) bekezdésének, 68. 
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cikke (2) bekezdése a) pontja ii. 
alpontjának vagy 68. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának megfelelően visszatartották az 
e rendelet 41. cikkében említett nemzeti 
felső határoknak a borjúra vonatkozó 
vágási támogatásnak, a borjún kívüli 
szarvasmarhafélékre vonatkozó vágási 
támogatásnak vagy a hímivarú 
szarvasmarhára vonatkozó különleges 
támogatásnak megfelelő egy részét vagy 
annak egészét, kiegészítő támogatásban 
részesíthetik a mezőgazdasági termelőket. 
A kiegészítő támogatást borjú vágása 
esetén, borjún kívüli szarvasmarhafélék 
vágása esetén és hímivarú szarvasmarhák 
tartása esetén kell nyújtani a IV. cím 1. 
fejezete 8. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett. A kiegészítő támogatást 
az 1782/2003/EK rendelet 68. cikke 
értelmében alkalmazott szint 50%-ában és 
az e rendelet 53. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően meghatározott határon belül 
kell meghatározni.

cikke (2) bekezdése a) pontja ii. 
alpontjának vagy 68. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának megfelelően visszatartották az 
e rendelet 41. cikkében említett nemzeti 
felső határoknak a borjúra vonatkozó 
vágási támogatásnak, a borjún kívüli 
szarvasmarhafélékre vonatkozó vágási 
támogatásnak vagy a hímivarú 
szarvasmarhára vonatkozó különleges 
támogatásnak megfelelő egy részét vagy 
annak egészét, kiegészítő támogatásban 
részesíthetik a mezőgazdasági termelőket. 
A kiegészítő támogatást borjú vágása 
esetén, borjún kívüli szarvasmarhafélék 
vágása esetén és hímivarú szarvasmarhák 
tartása esetén kell nyújtani a IV. cím 1. 
fejezete 8. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett. A kiegészítő támogatást 
az 1782/2003/EK rendelet 68. cikke 
értelmében alkalmazott szint 50%-ában és 
az e rendelet 53. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően meghatározott határon belül 
kell meghatározni. Mindazonáltal nem 
adható támogatás bikaviadalokra szánt 
bikák tenyésztőinek.

Indokolás

Nem szabad támogatnunk a bikaviadalokat. Nyomást kell gyakorolni a bikatenyésztőkre 
annak érdekében, hogy hagyják abba a bikák ilyen célokra történő értékesítését.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2008. június 30-án megállapított 
állandó legelők és egyéb támogatható 
hektárok esetében.

b) a 2008. június 30-án megállapított 
állandó gyepterületek és egyéb 
támogatható hektárok esetében.

Indokolás

Nem minden állandó gyepterületen folyik legeltetés. Az állandó gyepterületek jelentős 
szénkészleteket rejltenek, és Európa legfontosabb biodiverzitási élőhelyei. E szempontból a 
kaszált gyepterületek legalább olyan fontosak, mint a legelők.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a - e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő intézkedések céljára: a) a következő intézkedések céljára:
i) a mezőgazdasági termelés speciális 
típusai, amelyek környezetvédelmi 
szempontból vagy a környezeti állapot 
javítása szempontjából bírnak 
jelentőséggel,

i) a mezőgazdasági termelés speciális 
típusai, amelyek környezetvédelmi 
szempontból vagy a környezeti állapot 
javítása szempontjából bírnak 
jelentőséggel,

ii) a mezőgazdasági termékek minőségének 
javítása, vagy

ii) a mezőgazdasági termékek 
környezetvédelmi és egészségügyi 
minőségének javítása, vagy

iii) a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek javítása;

iii) a fenntartható és egészséges
mezőgazdasági termékek forgalmazási 
feltételeinek javítása;

b) a gazdasági szempontból sérülékeny 
vagy környezeti szempontból érzékeny 
területeken a tej-, a marhahús-, a juhhús- és 
a kecskehús-ágazatban, illetve a rizs-
ágazatban a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok kezelése 
érdekében,

b) a gazdasági szempontból sérülékeny 
vagy környezeti szempontból érzékeny 
területeken a fenntartható tej-, a 
marhahús-, a juhhús- és a kecskehús-
ágazatban, illetve a rizs-ágazatban a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok kezelése érdekében,

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében,

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken az 
ökológiailag értékes termőterületek 
termelésből való kivonásának megelőzése 
és/vagy az adott területen az ökológiailag 
értékes termőterületek mezőgazdasági 
termelőit sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

d) a 69. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban a 
terménybiztosítási díjakhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában,

d) a 69. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban a 
terménybiztosítási díjakhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában,

e) a 70. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban az állat- és 
növénybetegségek esetére létrehozott 
segélyalapok.

e) a 70. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban az állat- és 
növénybetegségek esetére létrehozott 
segélyalapokhoz való hozzájárulás 
formájában.
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Indokolás

Nem szabad támogatni a nem fenntartható mezőgazdasági tevékenységeket. Az ökológiailag 
értékes földeterületeket védeni kell.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Terménybiztosítás Mezőgazdasági biztosítás

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek, illetve állat- és 
növénybetegségek által okozott pénzügyi
veszteségek ellen kötött mezőgazdasági 
biztosítás biztosítási díjaihoz, amennyiben 
ezek a kockázatok magánbiztosításból 
nem fedezhetőek.

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

E cikk alkalmazásában:

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
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termésének több mint 30%-át elpusztítják.

- „pénzügyi veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - A rész - 1 pont - 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja, a 4. cikk (1), (2), 
(4) bekezdése, (5) bekezdésének a), b) és d) 
pontja

A 3. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdésének 
b) és d) pontja, a 4. cikk (1), (2) és (4) 
bekezdése, valamint az 5. cikk.

Indokolás

A természet, és különösen a biodiverzitás védelme érdekében a jogszbályi gazdálkodási 
követelményeknek, a KAP-hoz hasonlóan, tartalmazniuk kell mind a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, mind a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv ide vonatkozó rendelkezéseit. Minden, a 
jogszabályi gazdálkodási követelményekbe a jelen módosítás elfogadása esetén bekerülő 
rendelkezés már része a jelenlegi KAP-nak.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - A rész - 5 pont - 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk és a 13. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja

6., 13. és 15. cikk

Indokolás

A természet, és különösen a biodiverzitás védelme érdekében a jogszbályi gazdálkodási 
követelményeknek, a KAP-hoz hasonlóan, tartalmazniuk kell mind a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, mind a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv ide vonatkozó rendelkezéseit. Minden, a 
jogszabályi gazdálkodási követelményekbe a jelen módosítás elfogadása esetén bekerülő 
rendelkezés már része a jelenlegi KAP-nak.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
III. MELLÉKLET

A Bizottság által javasolt szöveg

A 6. cikkben említett jó mezőgazdasági és ökológiai állapot fenntartása

Téma Normák

– Minimális talajborítás

– Termőhely-specifikus minimális 
földgazdálkodás

Talajerózió:

A talaj megóvása megfelelő intézkedések 
révén

– Talajmegtartó teraszos művelés

– Adott esetben a vetésforgóra vonatkozó 
előírások

A talaj szervesanyag-tartalma:

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása megfelelő módszerek révén – Tarlóművelés

Talajszerkezet:

A talajszerkezet fenntartása megfelelő 
intézkedések révén

– Megfelelő gépek használata

– Minimális állománysűrűség és/vagy a 
megfelelő állattartási rendszer

A környezet megőrzésének minimális 
szintje:

A környezetmegőrzés minimális szintjének – Az állandó legelők védelme

Adlib Express Watermark



AD\740641HU.doc 24/26 PE409.570v02-00

HU

Téma Normák

– A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a tavakat, 
az árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a 
szórvány fákat és a táblaszegélyeket,
– adott esetben az olajfák kivágásának 
megtiltása

– A mezőgazdasági földterületen a nem kívánt 
növényzet elszaporodásának megakadályozása

biztosítása és az élőhelyek károsításának 
elkerülése

– Az olajfaligetek és a szőlőültetvények jó 
vegetatív állapotban tartása.

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.

Amendment by Parliament

Good environmental condition referred to in Article 6

Téma Normák

A biodiverzitás megerősítése – A földterület határain védelmi vonalak 
kialakítása természetes és virágzó 
vegetációból (minimum 2 méter szelességben), 
illetve (növényvédő szerek és műtrágya 
alkalmazása nélkül) extenzíven művelt 
gabonából (minimum 5 méter szélességben)

– Minimális talajborítás

– Termőhely-specifikus minimális 
földgazdálkodás

Talajerózió:
A talaj megóvása megfelelő intézkedések 
révén

– Talajmegtartó teraszos művelés

– Adott esetben a vetésforgóra vonatkozó 
előírások

A talaj szervesanyag-tartalma:
A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása megfelelő módszerek révén – Tarlóművelés

Talajszerkezet:
A talajszerkezet fenntartása megfelelő 
intézkedések révén

– megfelelő gépek használata

A környezet megőrzésének minimális 
szintje:

– Minimális állománysűrűség és/vagy a 
megfelelő állattartási rendszer
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Téma Normák

– Az állandó gyepterületek védelme

– A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a tavakat, 
az árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a 
szórvány fákat és a táblaszegélyeket,
– adott esetben az olajfák kivágásának 
megtiltása

– A mezőgazdasági földterületen a nem kívánt 
növényzet elszaporodásának megakadályozása

– Az olajfaligetek és a szőlőültetvények jó 
vegetatív állapotban tartása.

A környezetmegőrzés minimális szintjének 
biztosítása és az élőhelyek károsításának 
elkerülése

– szükség esetén a fajokban gazdzag régi 
olívaültevények kivágásának megtiltása

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.

A talaj és a felszín alatti vizek védelme
– A növényvédő szerek, a nehézfémek és 
műtrágyák maximális szintje a talajban és a 
felszín alatti vizekben

Indokolás

Nem kell kötelezővé tenni a földek jó mezőgazdasági állapotának megőrzését, főleg akkor 
nem, ha már nem használják termelési célokra. Környezetvédelmi szempontból gyakran 
előnyös egy adott földetrület mezőgazdasági értékének csökkenése. A területpihentetés 
megszüntetése által okozott ökológiai hátrányok enyhítése céljából alternatív intézkedéseket 
kell hozni a biodiverzitás védelmében.
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