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Módosítás 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 36. és 37. 
cikkére, valamint 299. cikke (2) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 2. 
cikkére, 3. cikkének (2) bekezdésére, 34. 
cikkének (2) bekezdésére, 36., 37. és 82. 
cikkére, valamint 299. cikkének (2) 
bekezdésére,

Or. pl

Indokolás

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Módosítás 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 a bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia csatlakozási 
szerződésére, illetve Bulgária és Románia 
csatlakozási szerződésére, az átmeneti 
időszak lejárta után már nem tekinthető 
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indokoltnak alacsonyabb szintű 
mezőgazdasági támogatás megállapítása 
az új tagállamok számára,

Or. pl

Indokolás

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Módosítás 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 

(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. Lehetségessé válik a
közvetlen támogatás függetlenítésének 
kiterjesztése és az egységes támogatási 
rendszer működésének egyszerűsítése. 
Meg kell jegyezni továbbá, hogy az 
1782/2003/EK rendeletet hatálybalépése 
óta jelentős mértékben módosították. E 
fejleményekre tekintettel és az 
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az említett rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és helyette új rendeletet kell 
hatályba léptetni.

áttekinthetőség érdekében az említett 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és 
helyette új rendeletet kell hatályba léptetni.

Or. es

Módosítás 136
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A valóság bizonyította a KAP 
kudarcát, egy olyan mezőgazdasági 
politika szükségességét, amely a 
szuverenitáshoz és az élelmiszerellátás 
biztonságához való jogon, illetve a 
következő irányvonalakon alapul: a 
termelést végző mezőgazdasági termelők 
támogatása; a nagyvállalkozások kezében 
összpontosuló tulajdont, a termelés 
regionális koncentrációját, az egyes 
régiók termelési ágazatból történő 
kirekesztését, valamint a kis- és 
középvállalkozások egyre gyorsabb ütemű 
eltűnését maga után vonó produktívizmus 
korlátozása; a vidéki térségek 
hanyatlásának, illetve a számos régió 
elnéptelenedésének megállítása; a 
fogyasztási szokások megváltozása 
következtében a termelői ágazatokat 
súlytó instabilitás elleni küzdelem annak 
érdekében, csökkenthető legyen az azon 
harmadik országokra nehezedő nyomás, 
amelyek számára a mezőgazdaság és a 
mezőgazdasági tevékenység alapvető 
fontosságú. 

Or. pt

Indokolás

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
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agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Módosítás 137
Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mezőgazdasági ágazatra jellemző 
bürokrácia csökkentését átláthatóbb, 
világosabb és kevésbé nehézkes szabályok 
révén kell elérni. A közös agrárpolitika 
csak akkor lesz képes hozzájárulni a 
mezőgazdasági üzemek világpiaci 
versenyképességéhez, ha a költségeket 
csökkentjük, és könnyítünk az 
adminisztratív terheken.

Or. de

Módosítás 138
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A KAP egymást követő reformjai, 
párosulva a progresszív piacnyitásokkal, a 
mezőgazdasági termékek piaci 
szabályozásának gyengülésével és a 
mezőgazdaság WTO-ba történ ő 
integrációjával, valamint az egységes 
támogatási rendszer mezőgazdasági 
termeléstől való függetlenítésének 
bevezetésével, oda vezettek, hogy számos 
kis és középes méretű mezőgazdasági 
üzem felhagyott tevékenységével, amely 
maga után vonta a vidéki területekről való 
elvándorlást, hozzájárulva ezzel a 
mezőgazdasági piacok instabilitásához, 
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valamint a kultúrák, mőgazdaságok és 
országok közötti különbségek 
elmélyítéséhez.

Or. pt

Indokolás

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Módosítás 139
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az élelmiszerárak emelkedése okozta 
közelmúltbéli válság rámutatott, hogy a 
mezőgazdaságot fő stratégiai ágazatként 
kell kezelni, az egyes országok 
élelmiszerellátási biztonsága és 
szuverentiása garantálása érdekében, 
valamint, hogy a WTO-ban fel kell hagyni 
a mezőgazdaság a szolgáltatások és 
technológiák érdekében történő háttérbe 
szorításával, hiszen ezek csak gazdasági és 
pénzügyi csoportokna, illetve a nagy 
importőröknek kedveznek.

Or. pt

Indokolás

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Módosítás 140
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A vidéki térségek helyzete bizonyítja, 
hogy fenn kell tartani a föld termelésre 
történő használatát és a mezőgazdasági 
termelők tevékenységét, és utóbbiak 
számára lehetőséget kell adni a 
gazdálkodás számára legmefelelőbb 
környezeti és mezőgazdasági feltételek 
kiválasztására, ideértve a az összes 
mezőgazdasági és állattenyésztési 
tevékenységet, nemcsak azokat, amelyekre 
a KAP hagyományosan támogatást ad.

Or. pt

Indokolás

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Módosítás 141
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A mezőgazdasági termelők, főként a 
kis és közepes méretű gazdaságokban 
vagy családi vállalkozásokban dolgozó 
mezőgazdasági termelők helyzetét illetően 
fenn kell tartani a termelés alapú 
támogatásokat, azzal a kötelezettséggel, 
hogy folytatniuk kell a termelést azon a 
területen, amelyre a támogatást kapják, 
azzal a céllal, hogy megszűnjön az az 
igazságtalan helyzet, hogy néhány termelő 
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vagy kistermelő keveset vagy semmit nem 
kap.

Or. pt

Indokolás

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Módosítás 142
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. 
Következésképpen a kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazási körét ki kell 
igazítani.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. 
Következésképpen a kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazási körét és 
feltételeit ki kell igazítani figyelembe véve 
a gazdaságok sajátos jellemzőit és 
szerkezetét az egyes tagállamokban.
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Or. el

Indokolás

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Módosítás 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. 
Következésképpen a kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazási körét ki kell 
igazítani.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. 
Következésképpen a kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazási körét ki kell 
igazítani. A II mellékletben szereplő 
„higéniacsomag"1 esetleges bevonása e 
rendeletbe nem vonhat maga után további 
ellenőrzéseket.
1Az Európai Parlament és a Tanács 
852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az 
élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. 
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o.), Az Európai Parlament és a Tanács 
853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 
szabályainak megállapításáról (HL L 139., 
2004.4.30. 55. o.), , Az Európai Parlament és a 
Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) 
a takarmányhigiénia követelményeinek 
meghatározásáról (EGT vonatkozású szöveg) (HL 
L 35., 2005.2.8., 1. o.).

Or. de

Indokolás

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Módosítás 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Továbbra is a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer egyszerűsítésére, 
javítására és összehangolására kell 
törekedni. Ennek érdekében a Bizottság 
kétévente jelentést készít a rendszer 
alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Módosítás 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az adminisztratív terhek csökkentése, 
az ellenőrzések összehangolása és 
átcsoportosítása, ideértve az európai 
intézményeken belüli ellenőrzéseket is, 
valamint a kifizetések időben történő 
teljesítése növelni fogja a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer termelők általi 
támogatottságát és így a politika 
hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Módosítás 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A mezőgazdasági termelők terheinek 
csökkentése érdekében a tagállamokat és 
az európai intézményeket arra kell 
ösztönözni, hogy mind a helyszini 
ellenőrzések, mind pedig az ellenőrzést 
végző ügynökségek számát a minimumon 
tartsák, a Bizottság 2004. április 21-i, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
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létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-
i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által 
előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, 
valamint integrált igazgatási és ellenőrzési 
rendszer végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról 
796/2004/EK rendeletének1 sérelme 
nélkül. A tagállamok számára ezért 
lehetővé kell tenni, hogy minimális 
ellenőrzéseket végezzenek a fizető 
ügynökség szintjén. Továbbá, a 
tagállamokat és az európai ügynökségeket 
ösztönözni kell arra, hogy korlátozzák az 
ellenőrzéseket végző személyek számát, 
gondoskodjanak e személyek megfelelő 
képzéséről, illetve, hogy az egyes 
mezőgazdasági üzemekben folytatott 
ellnőrzések maximális időtartamát egy 
napra korlátozzák. A Bizottságnak 
segítenie kel a tagállamokat az integrált 
mintavétel követelményeinek való 
megfeleleésben. A helyszini ellenőrzéshez 
történő mintavétel független a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályozásban 
meghatározott ellenőrzési 
minimumszázaléktól.
________
1 HL L 141.,2004.4.30., 18. o.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Módosítás 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a mezőgazdasági termelőket nem 
súlytják dupla büntetések (azaz a 
támogatások kifizetésének 
visszatáartásán, valamint a vonatkozó 
nemzeti jogszabály be nem tartása 
következtében kiszabott bírságokon 
keresztül) ugyanazért a szabályszegésért.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Módosítás 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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 

(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 
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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.

mezőgazdasági üzemszerkezetek.

Or. de

Indokolás

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Módosítás 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 
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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 a 
biodiverzitás és az egyes tájakat 
meghatározó jellegzetességek 
vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni 
az adott esetben a biodiverzitás és a táj 
egyes meghatározott jellegzetességeinek 
védelmét célzó hatályos közösségi 
rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A KAP finanszírozási rendszere nem 
nyújt elegendő támogatást a családi 
gazdaságok számára, ami a 
mezőgazdasági földterületeket 
elhagyásához vezet főként a művelésre 
kevésbé alkalmas területeken, valamint 
együtt jár a vidéki területek 
elnépteledésével, és ennek minden 
szociális, gazdasági és környezeti 
hatásával. Éppen ezért van szükség a 
mezőgazdasági üzemek támogatási 
rendszerének alapvető módosítására.

Or. pl

Indokolás

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Módosítás 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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.

törölve

Or. de

Módosítás 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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 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. A 
biodiverzitás részben a mezőgazdasági 
tevékenység eredménye. Ezt úgy kell 
tekinteni, mint a KAP egyik 
környezetvédelmi vonatkozását. Mivel az 
Európai Közösség elkötelezte magát 
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amellett, hogy 2010-ig mefékezi a 
biodiverzitás csökkenését, ez azt jelenti, 
hogy létre kell ozni az erre alkalmas 
eszközöket. Éppen ezért meg kell erősíteni 
a jó mezőgazdasági és környezetvédelmi 
feltételekre vonatkozó közösségi keretet, a 
biodiverzitás közösségi területen történő 
megőrzése érdekében.

Or. fr

Módosítás 153
Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A jelenlegi tejkvóta rendszer 2015. 
március 31-ével véget ér, és nem lép a 
helyébe nemzeti rendszer, így a tej eladási 
árát az Unió piacain a 2014/2015-ös 
kínálat kereslet alapján kell majd 
meghatározni.

Or. de

Módosítás 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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, 

(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 
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beleértve azt is, hogy a moduláció 
alkalmazása alól az 5000 EUR alatti 
összegek kivételt képeznek.

(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól a 10 000 EUR 
alatti összegek kivételt képeznek, és ebből 
a rendszerből az új tagállamokat ki kell 
zárni.

Or. pl

Indokolás

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Módosítás 155
Constantin Dumitriu

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”). A progresszív modulációt 
csak önkéntes alapon lehet alkalmazni.

Or. ro

Indokolás

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
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competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Módosítás 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

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 kötelező 
csökkentésének rendszerét („moduláció”). 
Ezt a rendszert továbbra is fent kell tartani 
a jelenlegi 5%-os rátával, beleértve azt is, 
hogy a moduláció alkalmazása alól az 
5000 EUR alatti összegek kivételt 
képeznek.

Or. en

Módosítás 157
Ilda Figueiredo

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 

(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 
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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.

történő kötelező csökkentésének rendszerét 
(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól az 
10 000 EUR alatti összegek kivételt 
képeznek.

Or. pt

Indokolás

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Módosítás 158
Albert Deß

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 
10 000 EUR alatti összegek kivételt 
képeznek.

Or. de

Indokolás

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.
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Módosítás 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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, kivéve, 
ha ez a közösségi mezőgazdasági üzemek 
jövedelmezőséségnek veszélyeztetésével 
jár.

Or. es

Indokolás

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Módosítás 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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 elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
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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 

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 
minimális intézkedéseket kell végrehajtani 
a KAP első pillérének segítségével az Unió 
teljes területén. Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
elfogadott vidékfejlesztési programok 
kiegészítik a célzottabb cselekvéseket és 
erőfeszítéseket. 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 
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teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

Or. fr

Módosítás 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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 
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 

(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 
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 
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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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét. 

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 azon tagállamok, 
amelyek eddig alig voltak tekinttel az 
EMVA keretében jelentkező új 
kihívásokra, 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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét. 

Or. de

Indokolás

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Módosítás 162
Neil Parish

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 
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. La 
Communauté est consciente qu'il convient 
d'agir sur ces questions dans le cadre de ses 
politiques. 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

(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 
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. 
Néhány tagállam már indíott proramokat 
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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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

a vidékfejlesztés új kihívásainak 
leküzdésére. Mindenesetre, annak
érdekében, hogy minden tagállam ennek 
figyelembevételével elindíthassa
vidékfejlesztési programjait, 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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

Or. en

Indokolás

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Módosítás 163
Constantin Dumitriu

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 
jelentős kihívással volt kénytelen 

(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 
jelentős kihívással volt kénytelen 
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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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 

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 sajnos nem határoz meg a 
Közösség vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kellene a közvetlen 
támogatások csökkentésének lépésről 
lépésre történő fokozásáról a moduláción 
keresztül, így teremtve elő a szükséges 
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meghatározó részét. pénzügyi forrás meghatározó részét, 
azonban csak azon tagállamok esetében, 
amelyek ezt a mechanizmust kívánják 
alkalmazni.

Or. ro

Indokolás

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Módosítás 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 
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 

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elkülönített alapok a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
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 
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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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét. 

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 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét. 

Or. es

Módosítás 165
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás törölve
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mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük 
ahhoz, hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások 
kezelésére kidolgozott vidékfejlesztési 
intézkedések finanszírozásához. 
Helyénvaló tehát a legmagasabb 
kifizetések fokozottabb csökkentését előíró 
mechanizmust létrehozni, és az ebből 
származó összegeket többek között a 
vidékfejlesztés keretében felmerülő új 
kihívások kezelésére felhasználni. Az 
említett mechanizmus arányosságának 
biztosítása érdekében a kiegészítő 
csökkentéseket fokozatosan, az érintett 
kifizetések összegének arányában kell 
növelni. 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.

Or. en

Indokolás

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.
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Módosítás 166
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett
mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni. 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.

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Szerkezeti típusuktól függetlenül 
előfordulhat, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára –
figyelembe véve az érintett mezőgazdasági 
üzemekben a bértömeget –, hogy 
járuljanak hozzá többek között az olyan új 
kihívások kezelésére kidolgozott 
vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához, mint például a 
minőségi termelés és a termelői 
csoportosulások támogatása. Helyénvaló 
tehát a legmagasabb kifizetések 
fokozottabb csökkentését előíró 
mechanizmust létrehozni, és az ebből 
származó összegeket többek között a 
vidékfejlesztés keretében felmerülő új 
kihívások kezelésére felhasználni. Az 
említett mechanizmus arányosságának 
biztosítása érdekében a kiegészítő 
csökkentéseket fokozatosan, az érintett 
kifizetések összegének arányában kell 
növelni. A legkülső régiókban a sajátos 
földrajzi helyzet, valamint a rájuk jellemző 
elszigeteltség, a kis terület, továbbá a 
hegyvidéki domborzati és éghajlati 
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viszonyok további terheket rónak a 
mezőgazdasági ágazatra.

Or. de

Indokolás

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Módosítás 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja.
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett 

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja.
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket a pénzügyi diszkriminációtól 
súlyott régiók és államok mezőgazdasági 
termelőinek jövedelemtámogatására,
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mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni.

illetve a vidékfejlesztés keretében 
felmerülő új kihívások kezelésére 
felhasználni Az említett mechanizmus 
arányosságának biztosítása érdekében a 
kiegészítő csökkentéseket fokozatosan, az 
érintett kifizetések összegének arányában 
kell növelni. Meg kell határozni továbbá 
az egy mezőgazdasági üzemnek adható 
támogatás mértékét a foglalkoztatottak 
számának figyelembe vételével.

Or. pl

Indokolás

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Módosítás 168
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
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mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett 
mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni.

mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett 
mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni. 
Ugyanezen okból a mezőgazdasági 
üzemenként adható támogatás felső 
határát mezőgazdasági termelőnként 
200000 euróban kell megállapítani, ami 
alól az együttműködések kivételt 
képeznek. Mindazonáltal ez a felső határ 
módosítható új munkahelyek létrehozása 
esetén.

Or. pt

Indokolás

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Módosítás 169
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
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mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett 
mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni.

mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések csökkentését 
előíró mechanizmust létrehozni, és az 
ebből származó összegeket többek között a 
vidékfejlesztés keretében felmerülő új 
kihívások kezelésére felhasználni. Az 
említett mechanizmus arányosságának 
biztosítása érdekében a kiegészítő 
csökkentéseket fokozatosan, az érintett 
kifizetések összegének arányában kell 
növelni. Ennek a mechnaizmusnak 
fogyelembe kell vennie a 
támogatáscsökkentések hatását az érintett 
mezőgazdasági termelők 
versenyképességére nézve. A 
tagállamoknak biztosítani kell az önkéntes 
alapú alkalmazás lehetőségét.

Or. ro

Indokolás

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.
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Módosítás 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket többek között a vidékfejlesztés 
keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni. Az említett 
mechanizmus arányosságának biztosítása 
érdekében a kiegészítő csökkentéseket 
fokozatosan, az érintett kifizetések 
összegének arányában kell növelni.

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz, 
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá az új kihívások kezelésére 
kidolgozott vidékfejlesztési intézkedések 
finanszírozásához. Helyénvaló tehát a 
legmagasabb kifizetések fokozottabb 
csökkentését előíró mechanizmust 
létrehozni, és az ebből származó 
összegeket a vidékfejlesztés, illetve az első 
pillér keretében felmerülő új kihívások 
kezelésére felhasználni, a sajátos 
helyzetekkel történő szembenézés 
érdekében. Az említett mechanizmus 
arányosságának biztosítása érdekében a 
kiegészítő csökkentéseket fokozatosan, az 
érintett kifizetések összegének arányában 
kell növelni.

Or. es
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Módosítás 171
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Másfelől jó volna, ha a tagállamok 
külön támogatást tudnának biztosítani a 
KAP állapotfelméréséből adódó 
következmények jelentte kihívások 
meghatározására.

Or. de

Módosítás 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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 
helyénvaló bevezetni a modulációs 
csökkentés kötelező alkalmazását a 
mezőgazdasági termelők számára, 
amennyiben a támogatás szintje 
meghaladja az 50 000 eurót, azaz, 
jelentősebb magasabb, mint a többi 
régióban.

Or. pl

Indokolás

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
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nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Módosítás 173
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kötelező modulációs csökkentés 
növelésével az önkéntes moduláció 
rendszere elveszíti létjogosultságát, és a 
Tanács 2007. március 27-i, 378/2007/EK 
sz. rendeletét, amely meghatározza a 
közvetlen kifizetések önkéntes
modulációjára vonatkozó szabályokat, 
hatályon kívül kell helyezni.
__________________
1 HL L 95.,2007.4.5., 1. o.

Or. pt

Módosítás 174
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az önkéntes moduláció rendszerének 
alkalmazását választó tagállamoknak a 
megnövelt mértékű kötelező modulációt 
kell figyelembe venniük. Az 1782/2003/EK 
rendeletben meghatározott, 5 
százalékpontnak megfelelő modulációs 
csökkentések alkalmazásából származó 
összegeket objektív kritériumok alapján 
kell elosztani a tagállamok között. 
Ugyanakkor indokolt megállapítani, hogy 
az így felszabaduló összeg meghatározott 
hányadának abban a tagállamban kell 

törölve
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maradnia, ahol ténylegesen keletkezett.

Or. pt

Módosítás 175
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között.  Ugyanakkor 
indokolt megállapítani, hogy az így 
felszabaduló összeg meghatározott 
hányadának abban a tagállamban kell 
maradnia, ahol ténylegesen keletkezett. A 
rozspiaci intervenció eltörléséből 
következő szerkezeti kiigazításokra 
tekintettel, egyes rozstermelő régiók 
esetében indokolt egyedi intézkedéseket 
előírni, amelyek finanszírozása a 
modulációból keletkező összegek egy 
részéből történik majd. Ugyanakkor 
minden további modulációs csökkentés 
alkalmazásából eredő összeget azon 
tagállamok számára kell elérhetővé tenni, 
amelyekben az keletkezett. 

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket egy 
alapba kell gyűjteni, majd olyan objektív 
kritériumok alapján, mint pl. a 
mezőgazdasági területek nagysága, a 
fogllakoztatás, illetve az egy főre eső
GDP, el kell osztani a tagállamok között. 

Or. pt

Indokolás

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Módosítás 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között. Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló 
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd.
Ugyanakkor minden további modulációs 
csökkentés alkalmazásából eredő összeget 
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett.

(11) A közvetlen kifizetések 
csökkentéséből származó összegeket 
objektív kritériumok alapjá kell elosztani a 
tagállamok között, szem előtt tartva az 
államok és régiók közötti támogatások 
szintjének kiegyenlítését. Ugyanakkor 
indokolt megállapítani, hogy az így 
felszabaduló összeg meghatározott 
hányadának abban a tagállamban kell 
maradnia, ahol ténylegesen keletkezett. A 
rozspiaci intervenció eltörléséből 
következő szerkezeti kiigazításokra 
tekintettel, egyes rozstermelő régiók 
esetében indokolt egyedi intézkedéseket 
előírni, amelyek finanszírozása a 
modulációból keletkező összegek egy 
részéből történik majd.

Or. pl

Módosítás 177
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között.  Ugyanakkor indokolt 

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között.  Ugyanakkor indokolt 
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megállapítani, hogy az így felszabaduló 
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor minden további modulációs
csökkentés alkalmazásából eredő összeget
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett. 

megállapítani, hogy az így felszabaduló 
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor a további maximum 4%-os 
kiegészítő csökkentés alkalmazásából 
eredő összeget azon tagállamok számára 
kell elérhetővé tenni, amelyekben az 
keletkezett. 

Or. de

Indokolás

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Módosítás 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között.  Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között.  Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló 
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
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egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor minden további modulációs 
csökkentés alkalmazásából eredő összeget 
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett. 

egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor a modulációs százalékok 
alkalmazásából és a támogatások 
maximalizálásából eredő összeget azon 
tagállamok számára kell elérhetővé tenni, 
amelyekben keletkezett. 

Or. es

Módosítás 179
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A mezőgazdasági termelők nagyobb 
biztonsága érdekében a modulációs 
csökkentés jelenlegi, 5%-os mértéke 2013-
ig megmarad. Az egységes támogatás 
reálértéke már most 12%-kal csökkent az 
infláció miatt.

Or. en

Módosítás 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A moduláció hatására egy új 
tagállamban a mezőgazdasági termelőnek 
fizetett nettó összeg nem lehet alacsonyabb 
a többi tagállamban egy hasonló helyzetű 
mezőgazdasági termelőnek fizetett 
összegnél. Amikor a modulációt már az új 
tagállamok mezőgazdasági termelői 
esetében is alkalmazni kell, a csökkentés 

törölve
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mértékét a fentiek következtében a 
bevezetési időszakban érvényes szint és a 
többi tagállamban a moduláció alkalmazása 
után érvényes szint közötti különbségre kell 
korlátozni. Ezen túlmenően az új 
tagállamokban a moduláció hatálya alá 
tartozó mezőgazdasági termelők többé nem 
lehetnek jogosultak kiegészítő nemzeti 
közvetlen kifizetésekre annak érdekében, 
hogy az esetükben megvalósuló támogatási 
szint ne haladja meg a többi tagállamban 
érvényes szintet.

Or. pl

Indokolás

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Módosítás 181
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó rendszert kell 
működtetniük a kereskedelmi 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
üzemek részére nyújtandó szaktanácsadás 
céljából. A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőket abban, hogy mind jobban 
tudatosítsák a környezettel, az élelmiszer-
biztonsággal, az állategészségüggyel és az 
állatjólléttel összefüggő anyagi és 
gazdálkodási folyamatokat, anélkül, hogy 
az bármely módon érintené a 
mezőgazdasági termelőknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó rendszert kell 
működtetniük az összes mezőgazdasági 
terlemő részére nyújtandó szaktanácsadás 
céljából A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőket a hatékony és kifizetődő 
termelésben, valamint abban, hogy mind 
jobban tudatosítsák a környezettel, az 
élelmiszer-biztonsággal, az 
állategészségüggyel és az állatjólléttel 
összefüggő anyagi és gazdálkodási 
folyamatokat, anélkül, hogy az bármely 
módon érintené a mezőgazdasági 
termelőknek az említett előírások 
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kötelezettségét és felelősségét. betartására vonatkozó kötelezettségét és 
felelősségét

Or. en

Módosítás 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó rendszert kell 
működtetniük a kereskedelmi 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
üzemek részére nyújtandó szaktanácsadás 
céljából. A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőket abban, hogy mind jobban 
tudatosítsák a környezettel, az élelmiszer-
biztonsággal, az állategészségüggyel és az 
állatjólléttel összefüggő anyagi és 
gazdálkodási folyamatokat, anélkül, hogy 
az bármely módon érintené a 
mezőgazdasági termelőknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
kötelezettségét és felelősségét.

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó tanácsadó
rendszert kell működtetniük. A 
mezőgazdasági tanácsadó rendszernek 
segítenie kell a mezőgazdasági termelőket 
abban, hogy mind jobban tudatosítsák a 
környezettel, az élelmiszer-biztonsággal, az 
állategészségüggyel és az állatjólléttel 
összefüggő anyagi és gazdálkodási 
folyamatokat, anélkül, hogy az bármely 
módon érintené a mezőgazdasági 
termelőknek az említett előírások 
betartására vonatkozó kötelezettségét és 
felelősségét.

Or. pl

Indokolás

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.
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Módosítás 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó rendszert kell 
működtetniük a kereskedelmi 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
üzemek részére nyújtandó szaktanácsadás 
céljából. A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőket abban, hogy mind jobban 
tudatosítsák a környezettel, az élelmiszer-
biztonsággal, az állategészségüggyel és az 
állatjólléttel összefüggő anyagi és 
gazdálkodási folyamatokat, anélkül, hogy 
az bármely módon érintené a 
mezőgazdasági termelőknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
kötelezettségét és felelősségét.

(16) Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők könnyebben 
megfelelhessenek a modern, magas 
színvonalú mezőgazdaság előírásainak, a 
tagállamoknak egy átfogó rendszert kell 
működtetniük a kereskedelmi 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
üzemek részére nyújtandó szaktanácsadás 
céljából. A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőket abban, hogy mind jobban 
tudatosítsák a környezettel, a 
biodiverzitással, az élelmiszer-
biztonsággal, az állategészségüggyel és az 
állatjólléttel összefüggő anyagi és 
gazdálkodási folyamatokat, anélkül, hogy 
az bármely módon érintené a 
mezőgazdasági termelőknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
kötelezettségét és felelősségét.

Or. fr

Módosítás 184
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A kis összegű támogatások kezelése 
nehéz feladat lehet a tagállamok illetékes 
hatóságai számára. A támogatási 
rendszerek nem tesznek különbséget a 
kisebb és nagyobb kedvezményezettek 
között, mivel a támogathatóság feltételei, 
az admiszitratív rendelkezések és az 
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ellenőrzési eljárások azonosak. Egy, az 
1000 euró vagy annál kevesebb 
támogatásban részesülő mezőgazdasági 
termelők számára létrehozott 
egyszerűsített és önkéntes támogatási 
rendszer kiküszöbölhetné a problémát, és 
meghatározhatná a rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők részére évente 
egyszer fizetendő támogatás összegét. Az 
összes olyan mezőgazdasági termelő, aki 
1000 eurónál kevesebb támogatásban 
részesül, kiegészítő támogatást kapna, 
hogy elérje ezt a minimális értéket. 

Or. pt

Indokolás

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Módosítás 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a közvetlen kifizetések 
odaítélésétől, ha az összeg nem éri el az 
egy hektárra jutó átlagos közösségi 
támogatás összegét, vagy ha egy 
támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. A tagállamok 
szabadon dönthetnek a fenti két kritérium 
valamelyikének alkalmazásáról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
mezőgazdasági ágazatának strukturális 

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a tagállamoknak 
lehetőséget kell teremteni a kérvényezett 
összegek minimumának meghatározására. 
A tagállamok szabadon dönthetnek a fenti 
kritériumok alkalmazásáról, figyelembe 
véve az adott tagállam mezőgazdasági 
ágazatának strukturális sajátosságait Mivel 
az úgynevezett „földnélküli” 
mezőgazdasági üzemekkel rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára speciális 
támogatási jogosultságokat állapítottak 
meg, a hektáralapú küszöb alkalmazása 
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sajátosságait. Mivel az úgynevezett 
„földnélküli” mezőgazdasági üzemekkel 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára speciális támogatási 
jogosultságokat állapítottak meg, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ilyen 
esetben nem volna hatékony. Az ilyen 
mezőgazdasági termelők esetében az átlag 
támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni.

ilyen esetben nem volna hatékony. Az 
ilyen mezőgazdasági termelők esetében az 
átlag támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Módosítás 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a közvetlen kifizetések 
odaítélésétől, ha az összeg nem éri el az 
egy hektárra jutó átlagos közösségi 
támogatás összegét, vagy ha egy 
támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Külön 
rendelkezéseket kell megállapítani azon 
tagállamok vonatkozásában, amelyek 
mezőgazdasági üzemszerkezete jelentős 
mértékben eltér a közösségi átlagos 
mezőgazdasági üzemszerkezettől. A 
tagállamok szabadon dönthetnek a fenti két 

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében azon tagállamok, 
amelyek így döntenek, tartózkodnak a 
közvetlen kifizetések odaítélésétől, ha az 
összeg nem éri el az egy hektárra jutó 
átlagos közösségi támogatás összegét, vagy 
ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Külön 
rendelkezéseket kell megállapítani azon 
tagállamok vonatkozásában, amelyek 
mezőgazdasági üzemszerkezete jelentős 
mértékben eltér a közösségi átlagos 
mezőgazdasági üzemszerkezettől. A 
tagállamok szabadon dönthetnek a fenti két 
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kritérium valamelyikének alkalmazásáról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
mezőgazdasági ágazatának strukturális 
sajátosságait. Mivel az úgynevezett 
„földnélküli” mezőgazdasági üzemekkel 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára speciális támogatási 
jogosultságokat állapítottak meg, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ilyen 
esetben nem volna hatékony. Az ilyen 
mezőgazdasági termelők esetében az átlag 
támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni. 

kritérium valamelyikének alkalmazásáról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
mezőgazdasági ágazatának strukturális 
sajátosságait. Mivel az úgynevezett 
„földnélküli” mezőgazdasági üzemekkel 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára speciális támogatási 
jogosultságokat állapítottak meg, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ilyen 
esetben nem volna hatékony. Az ilyen 
mezőgazdasági termelők esetében az átlag 
támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni. 

Or. es

Módosítás 187
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a közvetlen kifizetések 
odaítélésétől, ha az összeg nem éri el az 
egy hektárra jutó átlagos közösségi 
támogatás összegét, vagy ha egy 
támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Külön 
rendelkezéseket kell megállapítani azon 
tagállamok vonatkozásában, amelyek 
mezőgazdasági üzemszerkezete jelentős 
mértékben eltér a közösségi átlagos 
mezőgazdasági üzemszerkezettől. A 
tagállamok szabadon dönthetnek a fenti két 
kritérium valamelyikének alkalmazásáról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
mezőgazdasági ágazatának strukturális 
sajátosságait. Mivel az úgynevezett 
„földnélküli” mezőgazdasági üzemekkel 

(19) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A túlzott adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a tagállamok 
tartózkodhatnak a közvetlen kifizetések 
odaítélésétől, ha az összeg nem éri el az 
egy hektárra jutó átlagos közösségi 
támogatás összegét, vagy ha egy 
támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Külön 
rendelkezéseket kell megállapítani azon 
tagállamok vonatkozásában, amelyek 
mezőgazdasági üzemszerkezete jelentős 
mértékben eltér a közösségi átlagos 
mezőgazdasági üzemszerkezettől. A 
tagállamok szabadon dönthetnek a fenti két 
kritérium valamelyikének alkalmazásáról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
mezőgazdasági ágazatának strukturális 
sajátosságait. Mivel az úgynevezett 
„földnélküli” mezőgazdasági üzemekkel 
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rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára speciális támogatási 
jogosultságokat állapítottak meg, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ilyen 
esetben nem volna hatékony. Az ilyen 
mezőgazdasági termelők esetében az átlag 
támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni. 

rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára speciális támogatási 
jogosultságokat állapítottak meg, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ilyen 
esetben nem volna hatékony. Az ilyen 
mezőgazdasági termelők esetében az átlag 
támogatás alapján kiszámított 
minimumösszeget kell alkalmazni. 

Or. el

Indokolás

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Módosítás 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során nyert tapasztalatok azt 
mutatják, hogy számos esetben 
függetlenített jövedelemtámogatásban 
részesültek olyan nem természetes személy 
kedvezményezettek, amelyek üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis 
mértékben mezőgazdasági tevékenység. 
Annak megelőzése érdekében, hogy a 
mezőgazdasági jövedelemtámogatást ilyen 
vállalkozásoknak és cégeknek ítéljék oda, 
illetve annak biztosítása érdekében, hogy 
a közösségi támogatásokat teljes 
egészében a mezőgazdasági népesség 
megfelelő életszínvonalának 
biztosításához használják fel, a 
tagállamokat fel kell hatalmazni arra, 
hogy amennyiben a támogatás ilyen 
vállalkozásoknak vagy cégeknek lenne 
odaítélhető, megtagadhassák az e rendelet 

törölve
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szerinti közvetlen kifizetés teljesítését.

Or. es

Módosítás 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során nyert tapasztalatok azt 
mutatják, hogy számos esetben 
függetlenített jövedelemtámogatásban 
részesültek olyan nem természetes személy 
kedvezményezettek, amelyek üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
mezőgazdasági tevékenység. Annak 
megelőzése érdekében, hogy a 
mezőgazdasági jövedelemtámogatást ilyen 
vállalkozásoknak és cégeknek ítéljék oda, 
illetve annak biztosítása érdekében, hogy a 
közösségi támogatásokat teljes egészében a 
mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának biztosításához 
használják fel, a tagállamokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy amennyiben a 
támogatás ilyen vállalkozásoknak vagy 
cégeknek lenne odaítélhető, 
megtagadhassák az e rendelet szerinti 
közvetlen kifizetés teljesítését.

(20) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során nyert tapasztalatok azt 
mutatják, hogy számos esetben 
függetlenített jövedelemtámogatásban 
részesültek olyan nem természetes személy 
kedvezményezettek, amelyek üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
mezőgazdasági tevékenység. Annak 
megelőzése érdekében, hogy a 
mezőgazdasági jövedelemtámogatást ilyen 
vállalkozásoknak és cégeknek ítéljék oda, 
illetve annak biztosítása érdekében, hogy a 
közösségi támogatásokat teljes egészében a 
mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának biztosításához 
használják fel, olyan feltételrendszert kell 
létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy 
amennyiben a támogatás ilyen 
vállalkozásoknak vagy cégeknek lenne 
odaítélhető, megtagadható legyen a 
közvetlen kifizetés uniós szintű teljesítése.

Or. pl

Indokolás

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.
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Módosítás 190
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A közösségi támogatási programok 
keretében előírt támogatásokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak az e rendeletben 
előírt csökkentéseket követően teljes 
összegben ki kell fizetniük a 
kedvezményezetteknek az előírt határidőn 
belül. Annak érdekében, hogy a közvetlen 
kifizetések kezelése rugalmasabbá váljon, 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára a 
közvetlen kifizetések évi két részletben 
történő folyósítását.

(21) A közösségi támogatási programok 
keretében előírt támogatásokat az illetékes 
nemzeti hatóságoknak az e rendeletben 
előírt csökkentéseket követően teljes 
összegben ki kell fizetniük a 
kedvezményezetteknek az előírt határidőn 
belül. Annak érdekében, hogy a közvetlen 
kifizetések kezelése rugalmasabbá váljon, 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára a 
közvetlen kifizetések évi két részletben 
történő folyósítását, és a kifizetések 
dátumának rugalmas, az ágazati 
igényekhez alkalmazkodó rugalmas 
meghatározását.

Or. en

Módosítás 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A közös agrárpolitika keretében 
működő támogatási rendszerek közvetlen 
jövedelemtámogatást írnak elő, különösen 
a mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának biztosítása céljából. Ez a 
célkitűzés szorosan összefügg a vidéki 
térségek megőrzésével. A közösségi 
pénzeszközök jogtalan kiutalásának 
elkerülése érdekében nem fizethető 
támogatás olyan mezőgazdasági termelő 

(22) A közös agrárpolitika keretében 
működő támogatási rendszerek közvetlen 
jövedelemtámogatást írnak elő, különösen 
a mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának biztosítása céljából. Ez a 
célkitűzés szorosan összefügg a vidéki 
térségek megőrzésével. Éppen ezért kell 
mind családi üzemet támogatni.
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részére, aki mesterségesen teremtette meg 
az adott támogatási jogosultság 
megszerzéséhez szükséges körülményeket.

Or. pl

Indokolás

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Módosítás 192
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási 
rendszereket szükség esetén akár rövid 
határidőn belül is hozzá kell igazítani a 
változó körülményekhez. A 
kedvezményezettek ezért nem 
számíthatnak arra, hogy a támogatási
feltételek változatlanok maradnak, és fel 
kell készülniük arra, hogy a gazdasági 
változások és a költségvetési helyzet 
függvényében a rendszerek esetleges 
felülvizsgálatára kerülhet sor.

törölve

Or. en
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Módosítás 193
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási rendszereket 
szükség esetén akár rövid határidőn belül is 
hozzá kell igazítani a változó 
körülményekhez. A kedvezményezettek 
ezért nem számíthatnak arra, hogy a 
támogatási feltételek változatlanok 
maradnak, és fel kell készülniük arra, hogy 
a gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet függvényében a rendszerek 
esetleges felülvizsgálatára kerülhet sor.

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási rendszereket 
szükség esetén akár rövid határidőn belül is 
hozzá kell igazítani a változó 
körülményekhez. A kedvezményezettek 
ezért nem számíthatnak arra, hogy a 
támogatási feltételek változatlanok 
maradnak, és fel kell készülniük arra, hogy 
a gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet függvényében a rendszerek 
esetleges felülvizsgálatára kerülhet sor. A 
KAP szerződésbe foglalt alapelveit 
mindenkor tiszteletben kell tartani. 

Or. en

Módosítás 194
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási rendszereket 
szükség esetén akár rövid határidőn belül is 
hozzá kell igazítani a változó 
körülményekhez. A kedvezményezettek 
ezért nem számíthatnak arra, hogy a 
támogatási feltételek változatlanok 
maradnak, és fel kell készülniük arra, hogy 
a gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet függvényében a rendszerek 
esetleges felülvizsgálatára kerülhet sor.

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási rendszereket
szükség esetén hozzá kell igazítani a 
változó körülményekhez. A 
kedvezményezettek ezért nem 
számíthatnak arra, hogy a támogatási 
feltételek változatlanok maradnak, és fel 
kell készülniük arra, hogy a gazdasági 
változások és a költségvetési helyzet 
függvényében a rendszerek esetleges 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Az új 
körülményekhez történő alkalmazkodásra 
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mindenkor kellő időt kell biztosítani.

Or. ro

Indokolás

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Módosítás 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A KAP első pillérét a jövőben is meg 
kell tartani annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a mezőgazdasági 
termelők által számos vidéki térségben 
játszott kulcsszerep a táj védelme és az 
Európai Unió élelmezésbiztonságának 
biztosítása területén. 

Or. es

Indokolás

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Módosítás 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 
jogosultságok egy részét olyan hektárokra 
vonatkozóan kell aktiválni, amelyekre 
bármely más jogosultsághoz hasonló 
támogathatósági feltételek vonatkoznak A 
területpihentetésből származó 
környezetvédelmi előnyök elvesztését új 
mechanizmusok beindításával kell 
ellensúlyozni, főleg ami a biodiverzitást 
illeti. A területpihentetési jogosultságok 
fennmaradó részét egy biodiverzitás 
megőrzésére alkalmas terület 
létrehozásának kötelezettségévé kell 
átalakítani egy egységes biodiverzitási 
támogatási jogosultság létrehozásán 
keresztül.

Or. fr

Módosítás 197
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termőföld kötelező pihentetését 
kínálatszabályozó mechanizmusként 

(27) A termőföld kötelező pihentetését 
kínálatszabályozó mechanizmusként 
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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.

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 
jogosultságok normál jogosultságokká 
válnak.

Or. en

Indokolás

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Módosítás 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a 
történeti alapú végrehajtást választó 
tagállamokban a korábbi támogatás 
egyéni szintje alapján határozták meg. Az 
egységes támogatási rendszer bevezetése 
óta eltelt egyre hosszabb idő és az újabb 
ágazatoknak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvétele miatt egyre 
nehezebb megindokolni a támogatási 
szintek között fennálló –, kizárólag a 
korábbi támogatás által befolyásolt –
jelentős egyéni különbségek 
létjogosultságát. Ezért a történeti alapú 
végrehajtási modellt választó tagállamok 

(28) A történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamok esetében bizonyos 
feltételek mellett engedélyezni kell az 
odaítélt támogatási jogosultságok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit. 
Ebben az összefüggésben az egységesebb 
értékek meghatározása során a tagállamok 
figyelembe vehetik az egyes földrajzi 
területek sajátosságait. A támogatási 
jogosultságok szintjének kiegyenlítését 
megfelelő, a tagállamok által 
megválasztott ritmusú átmeneti időszak 
alatt és korlátozott mértékű csökkentések 
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esetében bizonyos feltételek mellett 
engedélyezni kell az odaítélt támogatási 
jogosultságok felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy azok egységenkénti 
értékét közelíteni lehessen egymáshoz, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ebben az összefüggésben az 
egységesebb értékek meghatározása során 
a tagállamok figyelembe vehetik az egyes 
földrajzi területek sajátosságait. A 
támogatási jogosultságok szintjének 
kiegyenlítését megfelelő átmeneti időszak 
alatt és korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez. 

alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez. 

Or. es

Módosítás 199
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb 
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért a 
történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamok esetében bizonyos 

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb 
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért az 
egységes támogatást alá kell rendelni a 
művelési, illetve a termelési 
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feltételek mellett engedélyezni kell az 
odaítélt támogatási jogosultságok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog 
általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ebben az összefüggésben az 
egységesebb értékek meghatározása során 
a tagállamok figyelembe vehetik az egyes 
földrajzi területek sajátosságait. A 
támogatási jogosultságok szintjének 
kiegyenlítését megfelelő átmeneti időszak 
alatt és korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők megfelelően tudjanak 
alkalmazkodni a változó támogatási 
szintekhez.

kötelezettségnek a támogatásban részesülő 
területeken.

Or. pt

Indokolás

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Módosítás 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő, az újabb ágazatoknak az 
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egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb 
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért a 
történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamok esetében bizonyos 
feltételek mellett engedélyezni kell az 
odaítélt támogatási jogosultságok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit.
Ebben az összefüggésben az egységesebb 
értékek meghatározása során a 
tagállamok figyelembe vehetik az egyes 
földrajzi területek sajátosságait. A 
támogatási jogosultságok szintjének 
kiegyenlítését megfelelő átmeneti időszak 
alatt és korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele és az Unió bővítése miatt egyre 
nehezebb megindokolni a támogatási 
szintek között fennálló –, kizárólag a 
korábbi támogatás által befolyásolt –
jelentős egyéni különbségek 
létjogosultságát Ezért az összes 
tagállamban létre kell hozni egy egységes 
kifizetési átalányalapot, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit.
A mezőgazdasági termelés szempontjából 
kevésbé kedvező feltételekkel rendelkező 
területeken a kiegészítő kifizetések ezt az 
átalányt fogják kiegészíteni. A támogatási 
jogosultságok szintjének kiegyenlítését 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.
Mindeközben a támogatási jogosultságok 
szintjének kiegyenlítését a csatlakozási 
szerződésekben a tagállamok számára 
meghatározott átmeneti időszak leteltével 
kell megvalósítani.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Módosítás 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb 
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért a 
történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamok esetében bizonyos 
feltételek mellett engedélyezni kell az 
odaítélt támogatási jogosultságok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit. 
Ebben az összefüggésben az egységesebb 
értékek meghatározása során a tagállamok 
figyelembe vehetik az egyes földrajzi 
területek sajátosságait. A támogatási 
jogosultságok szintjének kiegyenlítését 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb 
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért a 
történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamokat bizonyos feltételek 
mellett fel kell kérni az odaítélt támogatási 
jogosultságoknak a regionális 
hatóságokkal együttműködésben és egy 
hatástanulmány alapján történő 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit. 
Ebben az összefüggésben az egységesebb 
értékek meghatározása során a tagállamok 
figyelembe vehetik az egyes földrajzi 
területek sajátosságait. A támogatási 
jogosultságok szintjének kiegyenlítését 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

Or. fr



PE407.776v01-00 62/101 AM\727226HU.doc

HU

Indokolás

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Módosítás 202
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt egyre nehezebb
megindokolni a támogatási szintek között 
fennálló –, kizárólag a korábbi támogatás 
által befolyásolt – jelentős egyéni 
különbségek létjogosultságát. Ezért a 
történeti alapú végrehajtási modellt 
választó tagállamok esetében bizonyos 
feltételek mellett engedélyezni kell az 
odaítélt támogatási jogosultságok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok egységenkénti értékét közelíteni 
lehessen egymáshoz, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog általános 
elveit és a közös agrárpolitika célkitűzéseit. 
Ebben az összefüggésben az egységesebb 
értékek meghatározása során a tagállamok 
figyelembe vehetik az egyes földrajzi 
területek sajátosságait. A támogatási 
jogosultságok szintjének kiegyenlítését 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 

(28) A korábban termeléstől függő piaci 
támogatásnak az egységes támogatási 
rendszerbe való felvételét követően a 
támogatási jogosultságok értékét a történeti 
alapú végrehajtást választó tagállamokban 
a korábbi támogatás egyéni szintje alapján 
határozták meg. Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése óta eltelt egyre 
hosszabb idő és az újabb ágazatoknak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
felvétele miatt bizonyos esetekben egyre 
nehezebbé válhat megindokolni a 
támogatási szintek között fennálló –, 
kizárólag a korábbi támogatás által 
befolyásolt – jelentős egyéni különbségek 
létjogosultságát. Ezért a történeti alapú 
végrehajtási modellt választó tagállamok 
esetében bizonyos feltételek mellett 
engedélyezni kell az odaítélt támogatási 
jogosultságok felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy azok egységenkénti 
értékét közelíteni lehessen egymáshoz, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ebben az összefüggésben az 
egységesebb értékek meghatározása során 
a tagállamok figyelembe vehetik az egyes 
földrajzi területek sajátosságait. 
Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy 
kiegyenlíti a támogatási jogosultságok 
szintjét, azt megfelelő átmeneti időszak 
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alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

alatt és korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

Or. en

Módosítás 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A 2003-as reform keretében a 
tagállamok megválaszthatták, hogy az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során a történeti vagy a regionális alapú 
végrehajtást részesítik-e előnyben. Azóta a 
tagállamok értékelhették a választott 
megoldás hatásait mind gazdasági mind 
pedig igazgatási szempontból. Ezért 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a tapasztalataik figyelembevételével 
felülvizsgálhassák az eredeti 
választásukat. Ezért amellett, hogy 
lehetővé válik a támogatási jogosultságok 
értékének kiegyenlítése, a történeti 
modellt alkalmazó tagállamok számára 
lehetővé kell tenni a regionális modellre 
való áttérést. Ezen túlmenően a regionális 
modell alkalmazását választó tagállamok 
esetében bizonyos feltételek mellett 
lehetővé kell tenni döntésük 
felülvizsgálatát a támogatási 
jogosultságok értékének az előre 
meghatározott lépcsőknek megfelelően 
történő közelítése érdekében, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a közösségi jog 
általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ezeket a változtatásokat 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 

törölve
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alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők megfelelően tudjanak 
alkalmazkodni a változó támogatási 
szintekhez.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Módosítás 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A 2003-as reform keretében a 
tagállamok megválaszthatták, hogy az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során a történeti vagy a regionális alapú 
végrehajtást részesítik-e előnyben. Azóta a 
tagállamok értékelhették a választott 
megoldás hatásait mind gazdasági mind 
pedig igazgatási szempontból. Ezért 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a tapasztalataik figyelembevételével 
felülvizsgálhassák az eredeti választásukat. 
Ezért amellett, hogy lehetővé válik a 
támogatási jogosultságok értékének 
kiegyenlítése, a történeti modellt alkalmazó 
tagállamok számára lehetővé kell tenni a 
regionális modellre való áttérést. Ezen 
túlmenően a regionális modell 
alkalmazását választó tagállamok esetében 
bizonyos feltételek mellett lehetővé kell 
tenni döntésük felülvizsgálatát a 
támogatási jogosultságok értékének az 

(29) A 2003-as reform keretében a 
tagállamok megválaszthatták, hogy az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során a történeti vagy a regionális alapú 
végrehajtást részesítik-e előnyben. Azóta a 
tagállamok értékelhették a választott 
megoldás hatásait mind gazdasági mind 
pedig igazgatási szempontból. Ezért 
célszerű felkérni a tagállamokat, hogy a 
tapasztalataik figyelembevételével, a 
regionális hatóságokkal történő 
együttműködésben és egy hatástanulmány 
alapján felülvizsgálják eredeti 
választásukat. Ezért amellett, hogy 
lehetővé válik a támogatási jogosultságok 
értékének kiegyenlítése, a történeti modellt 
alkalmazó tagállamokat fel kell kérni a 
regionális modellre való áttérésre. Ezen 
túlmenően a regionális modell 
alkalmazását választó tagállamok esetében 
bizonyos feltételek mellett lehetővé kell 
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előre meghatározott lépcsőknek 
megfelelően történő közelítése érdekében, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ezeket a változtatásokat 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

tenni döntésük felülvizsgálatát a 
támogatási jogosultságok értékének az 
előre meghatározott lépcsőknek 
megfelelően történő közelítése érdekében, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ezeket a változtatásokat 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

Or. fr

Indokolás

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Módosítás 205
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A 2003-as reform keretében a 
tagállamok megválaszthatták, hogy az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során a történeti vagy a regionális alapú 
végrehajtást részesítik-e előnyben. Azóta a 
tagállamok értékelhették a választott 
megoldás hatásait mind gazdasági mind 
pedig igazgatási szempontból. Ezért 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a tapasztalataik figyelembevételével 
felülvizsgálhassák az eredeti választásukat. 
Ezért amellett, hogy lehetővé válik a 
támogatási jogosultságok értékének 

(29) A 2003-as reform keretében a 
tagállamok megválaszthatták, hogy az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során a történeti vagy a regionális alapú 
végrehajtást részesítik-e előnyben. Azóta a 
tagállamok értékelhették a választott 
megoldás hatásait mind gazdasági mind 
pedig igazgatási szempontból. Ezért 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a tapasztalataik figyelembevételével 
felülvizsgálhassák az eredeti választásukat. 
Ezért amellett, hogy lehetővé válik a 
támogatási jogosultságok értékének 
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kiegyenlítése, a történeti modellt alkalmazó 
tagállamok számára lehetővé kell tenni a 
regionális modellre való áttérést. Ezen 
túlmenően a regionális modell 
alkalmazását választó tagállamok esetében 
bizonyos feltételek mellett lehetővé kell 
tenni döntésük felülvizsgálatát a 
támogatási jogosultságok értékének az 
előre meghatározott lépcsőknek 
megfelelően történő közelítése érdekében, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ezeket a változtatásokat 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

kiegyenlítése, a történeti modellt alkalmazó 
tagállamok számára lehetőséget kell adni a 
regionális modellre való áttérésre. Ezen 
túlmenően a regionális modell 
alkalmazását választó tagállamok esetében 
bizonyos feltételek mellett lehetővé kell 
tenni döntésük felülvizsgálatát a 
támogatási jogosultságok értékének az 
előre meghatározott lépcsőknek 
megfelelően történő közelítése érdekében, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a közösségi 
jog általános elveit és a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit. Ezeket a változtatásokat 
megfelelő átmeneti időszak alatt és 
korlátozott mértékű csökkentések 
alkalmazásával kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
megfelelően tudjanak alkalmazkodni a 
változó támogatási szintekhez.

Or. en

Módosítás 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
és/vagy a közös agrárpolitika a jövőben 
újabb kiigazításokra szorulnak, 
amennyiben a támogatások összege nem 
tűnik mindig arányosnak a 
mezőgazdasági termelők által a szabályok 
betartására tett erőfeszítésekkel, ezért a 
támogatások továbbra is nagymértékben 
függnek majd a korábbi költségektől. Az 
állatok jólétére vonatkozó jogszbályok 
nyilvánvalóan kényszerű terheket 
jelentenek az állattenyésztők számára, és 
nem áll arányban a támogatással. 
Azonban, ha az importált termékeknek 
ugyanezen állatjóléti normáknak kell 
eleget tenniük, szükségtelenné válik a 
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mezőgazdasági termelők kompenzálása a 
közösségi jogszabályok betartásáért ezen a 
területen. Következésképpen a 
Bizottságnak a Világkereskedelmi 
Szervezettel folytott tárgyalások keretében 
törekednie kellene az olyan, nem 
kerekedelmi jellgű aggodalmak 
elismertetésére, mint a behozatali 
feltételek.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Módosítás 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 
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 

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
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 tehetik a mezőgazdasági 
termelők választásait, így azok termeléssel 
kapcsolatos döntéseiket a jövedelmezőség 
és a piac válaszai alapján hozhatják meg. 
Következésképpen azon tagállamok 
számára, amelyek úgy döntenek, 
engedélyezni kell a 
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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.

támogatásfüggetlenítési eljárás 
megkezdését. 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.

Or. es

Módosítás 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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 
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. 

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

Ez különösen igaz a szántóföldinövény-, a 
komló- és a vetőmagágazat esetében. 
Következésképpen ezekben az ágazatokban 
a termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat az egységes támogatási 
rendszerbe kellene integrálni. 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.

Or. fr

Indokolás

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Módosítás 209
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 
Ugyanakkor az említett rendelet 64. 

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 
Ugyanakkor az említett rendelet 64. 
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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.

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 a 
tagállamokra kell bízni annak eldöntését, 
hogy a termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat az egységes támogatási 
rendszerbe integrálják-e. 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.

Or. pt

Indokolás

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.
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Módosítás 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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 
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.

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
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. 
Következésképpen az összes ágazatban a 
termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat az egységes támogatási 
rendszerbe kell integrálni. 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.

Or. en
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Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Módosítás 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
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member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Módosítás 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 a mezőgazdasági 
termelés minimális szintjének fenntartása 
továbbra is fontos lehet egyes régiók 
bizonyos ágazatinak és 
mezőgazdaságának egyensúlya
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.

Or. es

Módosítás 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ugyanakkor az anyatehén-, a juh- és a (31) Ugyanakkor az állattenyésztést, és 
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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.

következésképpen a hímivarú 
szarvasmarhára vonatkozó különleges 
támogatást a borjak vágási támogatását, a 
borjún kívüli szarvasmarhafélékre 
vonatkozó vágási támogatást, az 
anyatehén-, a juh- és a kecskeágazat
támogatását illetően 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, juhok és kecskék 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.

Or. fr

Indokolás

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Módosítás 214
Kyösti Virrankoski

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 21/200414/EK 
tanácsi rendeletben előírt azonosítási és 
nyilvántartási előírások betartásáról, 
különösen az állatok 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében.

(31) Az anyatehénágazat támogatása, a 
hímivarú szarvasmarha tényésztés 
különleges támogatása, a borjak vágási 
támogatása, a juh- és a kecskeágazat 
esetében a mezőgazdasági termelés 
minimális szintjének fenntartása továbbra 
is fontos lehet az ágazati egyensúly 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, a hímivarú szarvasmarhára 
vonatkozó különleges támogatás és a 
borjak vágási támogatása esetében –
alacsonyabb szinten való meghatározására 
Ebben az esetben külön rendelkezni kell az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben és a 21/200414/EK 
tanácsi rendeletben előírt azonosítási és 
nyilvántartási előírások betartásáról, 
különösen az állatok 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Módosítás 215
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Külön intézkedések meghozatalára 
van szükség az Európai Unió súlyos 
hanyatlással küzdő juhágazatának 
támogatására. Meg kell valósítani az 
Európai Parlament 2008. június 19-i, a 
juh- és kecskeágazat jövőjéről szóló 
állásfoglalásának ajánlásait1.
________
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0310.

Or. en

Módosítás 216
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és 
az érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy a biztosítások és a 
kölcsönös alapok esetében felső határuk 5 
%-áig különleges támogatást ítélhessenek 
oda. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes közvetlen gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. Ennek megfelelően 
kell meghatározni a terménybiztosításhoz 
való pénzügyi hozzájárulás és az állat-
vagy növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket. Ezen túlmenően, szükség lesz 
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a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

olyan új jogszabályok elfogadására, 
amelyek kötelező teszik a tagállamok 
számára a mezőgazdasági termelőknek 
kedvező költségmegosztási rendszerek 
bevezetését, amelyek fedeznék a fertőző 
állattbetegségek miatt keletkező 
költségeket. Az új jogszabálynak olyan 
közös keretet kell teremtenie, amelyben a 
tagállamok létrehozhatják ezeket a 
költségmegosztási rendszereket. Az új 
jogszbály célja, hogy megszüntesse a 
különböző tagállamok mezőgazdasági 
termelői között fennáló 
versenytorzulásokat, amelyek abból 
adódnak, hogy a fertőző állattbetegségek 
következtében felmerülő költségekhez az 
egyes nemzeti állami hozzájárulás nem 
egyenlő. Az új szabályozásnak ösztönöznie 
kell a mezőgazdasági termelőket arra, 
hogy mindent tegyenek meg a fertőzések 
és a fertőző állattbetegségek terjedése 
kockázatának megakadályozása 
érdekében. Azon tagállamoknak, amelyek 
már most alkalmazzák a költségmeosztás 
rendszerét, hozzá kell igazítaniuk azt a 
közösségi kerethez.

Or. en

Módosítás 217
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 5%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
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különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből 
adódó következmények tompítása 
érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket. Bármely ilyen jellegű 
intézkedést ideiglenesnek kell tekinteni, 
amely lehetővé teszi a tagállamok számára 
a teljes körű függetlenítéshez és egy 
piacorientáltabb politikához vanó 
alkalmazkodást, és ennél fogva 2013-ban 
meg kell szűnniük.

Or. en

Indokolás

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.
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Módosítás 218
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó
feltételeket.

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 12%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, a tagállamoknak lehetőségük van 
arra, hogy pénzügyi szempontból 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. 

Or. de

Indokolás

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
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jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Módosítás 219
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Ezt az új 
tagállamok esetében, amelyek még nem 
100%-ban részesülnek a a közvetlen 
kifizetések rendszeréből, 15%-ra kell 
emelni annak érdekében, hogy megfelelő 
alapot gyűjtessenek. Az ilyen támogatások 
lehetővé teszik a tagállamok számára a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell.

Or. ro
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Indokolás

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Módosítás 220
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 15%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
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növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 20%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. 
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kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

Or. es

Módosítás 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott és előírt
esetekben felső határuk 10 %-áig 
különleges támogatást ítélhessenek oda. Az 
ilyen támogatások lehetővé teszik a 
tagállamok számára a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
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feltételeket. Bármely ilyen jellegű 
intézkedést ideiglenesnek kell tekinteni, 
amely lehetővé teszi a tagállamok számára 
a teljes körű függetlenítéshez és egy 
piacorientáltabb politikához vanó 
alkalmazkodást, és ennél fogva 2013-ban 
meg kell szűnniük.

Or. en

Indokolás

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Módosítás 223
Stéphane Le Foll

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és
az érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
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egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

Or. fr

Indokolás

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Módosítás 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők által fizetett mezőgazdasági 
biztosításhoz, valamint az állat- vagy 
növénybetegségek miatt felmerülő egyes 
gazdasági veszteségek kompenzációjához.

Or. es
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Indokolás

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Módosítás 225
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy a KAP állapotfelméréséből 
adódó kihívások enyhítésére különleges 
támogatási intézkedéseket hozzanak.

Or. de

Módosítás 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az egységes támogatási rendszer 
szerinti közvetlen kifizetések a korábban 
kapott közvetlen kifizetések 
referenciaösszegein vagy regionálisan 
alkalmazott hektáronkénti összegeken 
alapultak. Az új tagállamok mezőgazdasági 
termelői nem részesültek közvetlen 
közösségi kifizetésekben, és nem 
rendelkeztek korábbi referenciákkal a 
2000., a 2001. és a 2002. naptári évre 
vonatkozóan. Következésképpen az 
1782/2003/EK rendelet úgy rendelkezett, 
hogy az új tagállamokban az egységes 
támogatási rendszert regionális 
hektáronkénti összegek alapján kell 
meghatározni. Több évvel az új tagállamok 

(33) Az egységes támogatási rendszer 
szerinti közvetlen kifizetések a korábban 
kapott közvetlen kifizetések 
referenciaösszegein vagy regionálisan 
alkalmazott hektáronkénti összegeken 
alapultak. Az új tagállamok mezőgazdasági 
termelői nem részesültek közvetlen 
közösségi kifizetésekben, és nem 
rendelkeztek korábbi referenciákkal a 
2000., a 2001. és a 2002. naptári évre 
vonatkozóan. Következésképpen az 
1782/2003/EK rendelet úgy rendelkezett, 
hogy az új tagállamokban az egységes 
támogatási rendszert regionális 
hektáronkénti összegek alapján kell 
meghatározni. Több évvel az új tagállamok 
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Közösséghez való csatlakozása után a 
referencia-időszakok alkalmazása mégis 
megfontolandó azon új tagállamok 
esetében, amelyek még nem álltak át az 
egységes támogatási rendszerre. Az 
egységes támogatási rendszerre való 
átállás megkönnyítése érdekében, és 
különösen a spekulatív kérelmek 
elkerülése érdekében az egységes 
támogatási rendszer keretében meglévő 
támogatási jogosultságok kiszámításához 
engedélyezni kell az új tagállamok 
számára azoknak a területeknek a 
figyelembevételét, amelyekre az egységes 
területalapú támogatási rendszer 
keretében történetileg támogatást ítéltek 
oda.

Közösséghez való csatlakozása után, és a 
közvetlen támogatások elosztásával 
kapcsolatos igazságtalan aránytalanságok 
megjelenése esetén, 2014-től kezdődően az 
EU összes tagállamában támogatási 
átalányt kell bevezetni.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Módosítás 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az egységes támogatási rendszer 
regionális alkalmazásának lehetősége 
alapján lehetőséget kell biztosítani az új 
tagállamok számára a hektáronkénti 
jogosultságok objektív kritériumok alapján 
történő kiigazítására, a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmód 
biztosítása, valamint a piaci torzulások 
elkerülése érdekében.

törölve

Or. pl
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Indokolás

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Módosítás 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a fehérjenövények, 
a rizs, a burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most, a 
tagállamok választása szerint be lehetne
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását.
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megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét termeléstől 
függő módon fizessék, ezzel is csökkentve 
a támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait. 

Or. es

Módosítás 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a fehérjenövények,
a rizs, a burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a rizs, a 
burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
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hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét termeléstől függő 
módon fizessék, ezzel is csökkentve a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A 
burgonyakeményítő és a len esetében 
átmeneti időszakot kell megállapítani 
annak érdekében, hogy az említett 
ágazatokban a termeléstől függetlenített 
támogatásra való átállás zökkenőmentesen 
menjen végbe A héjas gyümölcsűek 
esetében továbbra is engedélyezni kell, 
hogy a tagállamok a támogatás nemzeti 
részét termeléstől függő módon fizessék, 
ezzel is csökkentve a támogatás termeléstől 
való függetlenítésének hatásait.

Or. fr

Indokolás

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Módosítás 230
Bernadette Bourzai

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
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kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a fehérjenövények, 
a rizs, a burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét termeléstől függő 
módon fizessék, ezzel is csökkentve a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a rizs és a 
burgonyakeményítő után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A rizs, a 
burgonyakeményítő és a len esetében 
átmeneti időszakot kell megállapítani 
annak érdekében, hogy az említett 
ágazatokban a termeléstől függetlenített 
támogatásra való átállás zökkenőmentesen 
menjen végbe. A héjas gyümölcsűek 
esetében továbbra is engedélyezni kell, 
hogy a tagállamok a támogatás nemzeti 
részét termeléstől függő módon fizessék, 
ezzel is csökkentve a támogatás termeléstől 
való függetlenítésének hatásait.

Or. fr

Indokolás

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Módosítás 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a fehérjenövények, a 
rizs, a burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet 
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a rizs és a 
burgonyakeményítő után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
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engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét termeléstől függő 
módon fizessék, ezzel is csökkentve a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

támogatás nemzeti részét termeléstől függő 
módon fizessék, ezzel is csökkentve a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

Or. fr

Indokolás

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Módosítás 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások 
alapján kell odaítélni. Ugyanakkor az 
egységes támogatási rendszerből eddig 
részben kizárt kifizetések integrációja 
esetében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az eredeti referencia-
időszakokat használhassák.

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer esetleg új 
rendszerekkel egészül ki, rendelkezni kell 
az említett rendszer keretében folyósítandó 
egyéni jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról.

Or. es

Módosítás 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
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Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel egészül 
ki, rendelkezni kell az említett rendszer 
keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a közelmúltban 
nyújtott támogatások alapján kell odaítélni.
Ugyanakkor az egységes támogatási 
rendszerből eddig részben kizárt kifizetések 
integrációja esetében lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok az eredeti referencia-
időszakokat használhassák.

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel egészül 
ki, átmeneti rendelkezések útján rendelkezni 
kell az említett rendszer keretében 2013-ig
folyósítandó egyéni jövedelemtámogatás új 
szintjének kiszámításáról. A héjas 
gyümölcsűek, a burgonyakeményítő és a len 
esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a közelmúltban 
nyújtott támogatások alapján kell odaítélni.
Ugyanakkor az egységes támogatási 
rendszerből eddig részben kizárt kifizetések 
integrációja esetében lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok az eredeti referencia-
időszakokat használhassák. 2014-től az 
összes tagállamoban be kell vezetni egy 
egységes átalánytámogatási rendszert.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Módosítás 234
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
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rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások alapján 
kell odaítélni. Ugyanakkor az egységes 
támogatási rendszerből eddig részben 
kizárt kifizetések integrációja esetében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az 
eredeti referencia-időszakokat 
használhassák.

rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások és 
termelési kvóták alapján kell odaítélni. 
Ugyanakkor az egységes támogatási 
rendszerből eddig részben kizárt 
kifizetések integrációja esetében lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok az eredeti 
referencia-időszakokat használhassák.

Or. en

Módosítás 235
Bernadette Bourzai

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a
burgonyakeményítő, a len és a szárított
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások alapján 
kell odaítélni. Ugyanakkor az egységes 
támogatási rendszerből eddig részben 
kizárt kifizetések integrációja esetében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az 
eredeti referencia-időszakokat 
használhassák.

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A burgonyakeményítő és a 
len esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások alapján 
kell odaítélni. Ugyanakkor az egységes 
támogatási rendszerből eddig részben 
kizárt kifizetések integrációja esetében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az 
eredeti referencia-időszakokat 
használhassák.

Or. fr
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Indokolás

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Módosítás 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások alapján 
kell odaítélni. Ugyanakkor az egységes 
támogatási rendszerből eddig részben 
kizárt kifizetések integrációja esetében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az 
eredeti referencia-időszakokat 
használhassák.

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A burgonyakeményítő, a 
len és a szárított takarmány esetében az 
emelt összegeket a mezőgazdasági 
termelőknek a közelmúltban nyújtott 
támogatások alapján kell odaítélni. 
Ugyanakkor az egységes támogatási 
rendszerből eddig részben kizárt 
kifizetések integrációja esetében lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok az eredeti 
referencia-időszakokat használhassák.

Or. fr

Indokolás

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Módosítás 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Hansúlyt kell fektetni a 
dohánytermelőknek nyújtott támogatások 
helyzetére, amelynek kapcsán a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a kapcsolt 
támogatást 2013-ig fenn kell tartani a 
súlyos társadalmi-gazdasági 
következmények elkerülése érdekében az 
egyes réégiókban, és a termelőknek új 
rendszerre történő áttérésre való 
felkészítése érdekében.

Or. es

Módosítás 238
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az 1782/2003/EK rendelet az ágazat 
fejlődésének elősegítése céljából 
különleges támogatást hozott létre az 
energianövények esetében. A bioenergia-
ágazatban a közelmúltban bekövetkezett 
változások, és különösen a nemzetközi 
piacokon az ilyen termékek iránt 
tapasztalható fokozott kereslet, valamint 
az összes üzemanyag felhasználásból a 
bioenergia által képviselendő részesedés 
2020-ra elérendő kötelező célértékeinek 
bevezetése miatt az energianövények 
esetében többé nem indokolt különleges 
támogatást nyújtani.

törölve

Or. ro
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Indokolás

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Módosítás 239
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az 1782/2003/EK rendelet az ágazat 
fejlődésének elősegítése céljából 
különleges támogatást hozott létre az 
energianövények esetében. A bioenergia-
ágazatban a közelmúltban bekövetkezett 
változások, és különösen a nemzetközi 
piacokon az ilyen termékek iránt 
tapasztalható fokozott kereslet, valamint az 
összes üzemanyag felhasználásból a 
bioenergia által képviselendő részesedés 
2020-ra elérendő kötelező célértékeinek 
bevezetése miatt az energianövények 
esetében többé nem indokolt különleges
támogatást nyújtani.

(38) Az 1782/2003/EK rendelet az ágazat 
fejlődésének elősegítése céljából 
különleges támogatást hozott létre az 
energianövények esetében. A bioenergia-
ágazatban a közelmúltban bekövetkezett 
változások, és különösen a nemzetközi 
piacokon az ilyen termékek iránt 
tapasztalható fokozott kereslet, valamint az 
összes üzemanyag felhasználásból a 
bioenergia által képviselendő részesedés 
2020-ra elérendő kötelező célértékeinek 
bevezetése miatt az energianövények 
esetében többé nem indokolt kapcsolt
támogatást nyújtani. Következésképpen a 
vonatkozó összegeket a jövőben az 
egységes támogatási rendszerbe kell 
átvinni.

Or. de
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Módosítás 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Cseh Köztársaság, Észtország, 
Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia csatlakozási 
okmánya, valamint Bulgária és Románia 
csatlakozási okmánya úgy rendelkezett, 
hogy az új tagállamok mezőgazdasági 
termelői egy fokozatos bevezetést célzó 
mechanizmus alkalmazását követően 
részesülhetnek közvetlen kifizetésekben.

(41) A Cseh Köztársaság, Észtország, 
Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia csatlakozási 
okmánya, valamint Bulgária és Románia 
csatlakozási okmánya úgy rendelkezett, 
hogy az új tagállamok mezőgazdasági 
termelői egy fokozatos bevezetést célzó
mechanizmus alkalmazását követően 
részesülhetnek közvetlen kifizetésekben.
Ezeket a támogatásokat minden 
tagállamban az egységes átalány alapján 
kell kiszmáítani.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Módosítás 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A közvetlen kifizetések új 
tagállamokban történő fokozatos 
bevezetése következményeként a 
csatlakozási okmányok olyan keretet 

(44) A közvetlen kifizetések új 
tagállamokban történő fokozatos 
bevezetése következményeként a 
csatlakozási okmányok olyan keretet 
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hoztak létre, amely lehetővé teszi az új 
tagállamok számára kiegészítő nemzeti 
közvetlen kifizetések folyósítását. Meg kell 
határozni az ilyen kifizetések esetében 
alkalmazandó feltételeket.

hoztak létre, amely lehetővé teszi az új 
tagállamok számára kiegészítő nemzeti 
közvetlen kifizetések folyósítását. Ezeket a 
kiegészítő támogatásokat meg kell 
szüntetni, az új támogatásokat pedig 
minden tagállamban az egységes átalány 
alapján kell kiszmáítani.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Módosítás 242
Giovanna Corda

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Tekintettel a világpiacion a 
közelműltban tapasztalt turbuleniákra, 
amelyek aggasztották az Európai Uniót, 
rendkívűl fontos olyan eszközök 
létrehozása, amelyek által jobban 
biztosítható a piacok egyensúlya, de 
legfőképpen az, hogy minden ember 
megfelelő élelemhez jusson. Másfelől, 
mivel az Unió alapos tudással rendelkezik 
a mezőgazdasági politika tárgyában, 
amely tudást át kell adni a kevésbé fejlett 
országoknak termelésük megerősítése és a 
piaci turbulenciákkal szembeni 
felvértezéük érdekében, jó volna, ha létre 
lehetne hozni egy igazi cserepolitikát ezen 
országok mezőgazdasági termelőivel és 
bevonni őket az Unió képzési 
programjaiba. E célból tehát fontos a 
javaslat vliágmártűvé növelése egy 
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versenyképes és a környezetet tiszteletben 
tartó mezőgazdaság előmozításával.

Or. fr
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