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Módosítás 12
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003-as KAP-reform 
végrehajtásának értékelése keretében az 
éghajlatváltozást, a megújuló 
energiaforrásokat, a vízgazdálkodást és a 
biológiai sokféleséget határozták meg 
olyan kulcsfontosságú területekként, ahol 
az európai mezőgazdaságnak kihívásokkal 
kell szembenéznie. 

(1)  A 2003-as KAP-reform 
végrehajtásának értékelése keretében az 
éghajlatváltozást, a megújuló 
energiaforrásokat, a vízgazdálkodást, a 
biológiai sokféleséget és a tejkvóta 
fokozatos megszüntetését határozták meg 
olyan kulcsfontosságú területekként, ahol 
az európai mezőgazdaságnak kihívásokkal 
kell szembenéznie.

Or. de

Indokolás

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Módosítás 13
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos, hogy az említett prioritásokhoz 
kapcsolódó műveletek még 
hangsúlyosabbá váljanak az 1698/2005/EK 
tanácsi rendelettel összhangban 
jóváhagyott vidékfejlesztési 
programokban.

(5) Ahol a tagállamok létező 
vidékfejlesztési programjai nem 
tartalmaznak a II. mellékletben 
meghatározottak szerinti elégséges és 
megfelelő intézkedéseket, fontos, hogy az 
említett prioritásokhoz kapcsolódó 
műveletek még hangsúlyosabbá váljanak 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelettel 
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összhangban jóváhagyott vidékfejlesztési 
programokban.

Or. en

Indokolás

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Módosítás 14
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Az Eurobarometer „Az európai 
uniós polgárok állatvédelemhez való 
hozzáállása” című 2007-es felmérése azt 
mutatja, hogy az Európai Unió
népességének nagy hányada (72%) úgy 
gondolja, hogy meg kell téríteni a gazdák 
magasabb állatjóléti előírásokból fakadó 
növekvő költségeit.   Továbbá, az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 
mellékletéhez csatolt, az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
jegyzőkönyv előírja, hogy a 
mezőgazdasági politika kialakítása és 
végrehajtása során a Közösségnek és a 
tagállamoknak teljes mértékben 
figyelembe kell venniük az állatvédelmi 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 15
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az említett közösségi 
prioritások jelentőségére, indokolt előírni a 
tagállamok azon kötelezettségét, hogy 
vidékfejlesztési programjaikban az új 
kihívásokhoz kapcsolódó műveleteket is 
szerepeltessék. 

(6) Tekintettel az említett közösségi 
prioritások jelentőségére a tagállamoknak 
az új kihívásokhoz kapcsolódó műveletek 
nagyobb részét be kell illeszteni 
vidékfejlesztési programjaikba, azonban 
kizárólag abban az esetben, ha a 
tagállamok ezeknek a közösségi 
prioritásoknak nem tulajdonítottak kellő 
jelentőséget.

Or. de

Indokolás

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Módosítás 16
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7)  Az 1698/2005/EK rendelet 10. cikke 
kimondja, hogy a 2006/144/EK tanácsi 
határozattal elfogadott közösségi 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások 
(a 2007–2013 közötti programozási 
időszak)56 felülvizsgálhatók, különösen a 
közösségi prioritásokban bekövetkező 
jelentős változások figyelembevétele 
céljából. Ezért a módosítandó programok 
megfelelő jogi környezetének rendezése 
érdekében rögzíteni kell a tagállamok azon 
kötelezettségét, hogy a közösségi stratégiai 
iránymutatások felülvizsgálatát követően 

(7)  Az 1698/2005/EK rendelet 10. cikke 
kimondja, hogy a 2006/144/EK tanácsi 
határozattal elfogadott közösségi 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások 
(a 2007–2013 közötti programozási 
időszak)56 felülvizsgálhatók, különösen a 
közösségi prioritásokban bekövetkező 
jelentős változások figyelembevétele 
céljából. Ezért a módosítandó programok 
megfelelő jogi környezetének rendezése 
érdekében ösztönözni kell a tagállamokat, 
hogy a közösségi stratégiai iránymutatások 
felülvizsgálatát követően vizsgálják felül 
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vizsgálják felül saját nemzeti stratégiai 
terveiket is.

saját nemzeti stratégiai terveiket is.

Or. de

Indokolás

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Módosítás 17
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1698/2005/EK rendelet 10. cikke 
kimondja, hogy a 2006/144/EK tanácsi 
határozattal elfogadott közösségi 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások 
(a 2007–2013 közötti programozási 
időszak) felülvizsgálhatók, különösen a 
közösségi prioritásokban bekövetkező 
jelentős változások figyelembevétele 
céljából. Ezért a módosítandó programok 
megfelelő jogi környezetének rendezése 
érdekében rögzíteni kell a tagállamok azon 
kötelezettségét, hogy a közösségi stratégiai 
iránymutatások felülvizsgálatát követően 
vizsgálják felül saját nemzeti stratégiai 
terveiket is.

(7) Az 1698/2005/EK rendelet 10. cikke 
kimondja, hogy a 2006/144/EK tanácsi 
határozattal elfogadott közösségi 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások 
(a 2007–2013 közötti programozási 
időszak) felülvizsgálhatók, különösen a 
közösségi prioritásokban bekövetkező 
jelentős változások figyelembevétele 
céljából. Ezért a módosítandó programok 
megfelelő különleges jogi környezetének 
rendezése érdekében rögzíteni kell a 
tagállamok számára, amelyek még nem 
fogadtak el megfelelő intézkledéseket,
azon kötelezettséget, hogy a közösségi 
stratégiai iránymutatások felülvizsgálatát 
követően vizsgálják felül saját nemzeti 
stratégiai terveiket is.

Or. en

Indokolás

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Módosítás 18
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az új kötelezettségekre tekintettel 
indokolt a vidékfejlesztési programok 
tartalmára vonatkozó követelmények
kiigazítása. Célszerű megadni a 
művelettípusok példálózó jellegű 
felsorolását annak érdekében, hogy az a 
vidékfejlesztés jogszabályi kerete 
összefüggésében a tagállamok segítségére 
legyen az új kihívásokhoz kapcsolódó 
fontosabb műveletek megtalálásában.

(9) Az új kötelezettségekre tekintettel adott 
esetben indokolt a vidékfejlesztési 
programok tartalmára vonatkozó 
követelmények kiigazítása. Célszerű 
megadni a művelettípusok példálózó 
jellegű felsorolását annak érdekében, hogy 
az a vidékfejlesztés jogszabályi kerete 
összefüggésében a tagállamok segítségére 
legyen az új kihívásokhoz kapcsolódó 
fontosabb műveletek megtalálásában.

Or. en

Indokolás

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Módosítás 19
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9)  Az új kötelezettségekre tekintettel 
indokolt a vidékfejlesztési programok 
tartalmára vonatkozó követelmények 
kiigazítása. Célszerű megadni a 
művelettípusok példálózó jellegű 
felsorolását annak érdekében, hogy az a 

(9)  Az új kötelezettségekre tekintettel 
indokolt a vidékfejlesztési programok 
tartalmára vonatkozó követelmények 
kiigazítása. Célszerű megadni a 
művelettípusok példálózó jellegű 
felsorolását annak érdekében, hogy az a 
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vidékfejlesztés jogszabályi kerete 
összefüggésében a tagállamok segítségére 
legyen az új kihívásokhoz kapcsolódó 
fontosabb műveletek megtalálásában.

vidékfejlesztés jogszabályi kerete 
összefüggésében a tagállamok segítségére 
legyen az új kihívásokhoz kapcsolódó 
fontosabb – az egyes tagállamok igényei 
szerint a későbbiek során kibővíthető –
műveletek, megtalálásában.

Or. de

Indokolás

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Módosítás 20
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Helyénvaló a rendelet kiigazítása a 
hegyvidéki területeknek a természeti 
hátrány miatt, valamint a hátrányokkal 
küzdő más területeknek nyújtott 
kifizetések vonatkozásában. Az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról 
szóló1257/1999/EK rendeleten alapuló 
1999. május 17-i hatályos, az új 
támogatási időszakban 2009-ig érvényes 
rendelkezést1 a jelenlegi támogatási 
időszak végéig meg kell hosszabbítani.
1 HL L 160., 1999.6.26., 8. o.

Or. de
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Módosítás 21
Stéphane Le Foll 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek további ösztönzést 
kapjanak az új prioritásokhoz kapcsolódó 
műveletek felvállalására, indokolt lehetővé 
tenni, hogy ezen műveletek támogatását 
nagyobb összegben vagy arányban
állapítsák meg.   

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek további ösztönzést 
kapjanak az új prioritásokhoz kapcsolódó 
műveletek felvállalására, indokolt lehetővé 
tenni, hogy ezen műveletek pénzügyi
támogatásának összegét és arányát 100%-
ban az EMVA-programból állapítsák meg.

Or. fr

Indokolás

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Módosítás 22
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11)  A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,]57 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 

(11)  A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
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biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásokból egy megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

Or. de

Indokolás

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Módosítás 23
Markus Pieper 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

(11). A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani.  Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos létező és új 
műveletek támogatására fordítsák az egyes 
tagállamok döntése szerint.

Or. de

Indokolás

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Módosítás 24
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat, amennyiben ezekről nem 
rendelkeznek a 378/2007/EK  tanácsi 
rendelet szerinti nemzeti önkéntes 
modulációt alkalmazó tagállamok,a 
vidékfejlesztés támogatására kell fordítani. 
Helyénvaló annak biztosítása, hogy a fent 
említett pénzügyi forrásoknak megfelelő 
összeget az új kihívásokkal kapcsolatos 
műveletek támogatására fordítsák.

Or. en

Indokolás

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.
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Módosítás 25
Markus Pieper 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a)  E műveleteknek összhangban kell 
állniuk a más közösségi alapokból, 
különösen a strukturális alapokból (az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból) finanszírozott műveletekkel.

Or. de

Indokolás

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Módosítás 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a fent említett 
pénzügyi forrásoknak megfelelő összegek 
felhasználása kiegészítő, egyedi és 
kötelező jellegű, ez nem befolyásolhatja a 
vidékfejlesztés támogatásának célkitűzései 
között megteremtett egyensúlyt.

(12) Tekintettel arra, hogy a fent említett 
pénzügyi forrásoknak megfelelő összegek 
felhasználása kiegészítő, egyedi és 
kötelező jellegű, ez nem befolyásolhatja a 
vidékfejlesztés támogatásának célkitűzései 
között megteremtett egyensúlyt. ezért a 
pénzügyi források új kihívásokhoz történő 
felhasználása során a 17. cikk szerinti 
tengely egyensúlyt kell alkalmazni. 

Or. de
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Módosítás 27
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12)  Tekintettel arra, hogy a fent említett 
pénzügyi forrásoknak megfelelő összegek 
felhasználása kiegészítő, egyedi és kötelező 
jellegű, ez nem befolyásolhatja a 
vidékfejlesztés támogatásának célkitűzései 
között megteremtett egyensúlyt.

(12)  Tekintettel arra, hogy a fent említett 
pénzügyi forrásoknak megfelelő összegek 
felhasználása kiegészítő és egyedi jellegű, 
ez nem befolyásolhatja a vidékfejlesztés 
támogatásának célkitűzései között 
megteremtett egyensúlyt.

Or. de

Indokolás

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Módosítás 28
Markus Pieper 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A vidékfejlesztés programjai 
megfelelő finanszírozásának 
biztosításához nagyobb rugalmasságra 
van szükség, hogy fel lehessen használni e 
célra a Strukturális Alapokból el nem 
költött pénzt is (1b pont).

Or. de

Indokolás

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
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werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Módosítás 29
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A 11. cikk (3) bekezdésének d) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

«d) a nemzeti stratégiai tervet végrehajtó 
vidékfejlesztési programok listája és az 
EMVA programonkénti indikatív 
felosztása, ideértve az 1290/2005/EK 
rendelet* 12. cikke (2) bekezdésében előírt 
összegeket és az e rendelet 69. cikkének 
(5a) bekezdésében külön feltüntetett 
összegeket is.

Or. es

Indokolás

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Módosítás 30
Lily Jacobs 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
12 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi stratégiai iránymutatásoknak a 
10. cikkben említett felülvizsgálatát 
követően minden egyes tagállam köteles a 

A közösségi stratégiai iránymutatásoknak a 
10. cikkben említett felülvizsgálatát 
követően minden egyes tagállam a nemzeti 
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12. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően elvégezni nemzeti 
stratégiai tervének felülvizsgálatát.

szint alatti kormányzati szintekkel 
konzultálva köteles a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően elvégezni nemzeti stratégiai 
tervének felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Módosítás 31
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
12 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően minden egyes 
tagállam köteles a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően elvégezni nemzeti stratégiai 
tervének felülvizsgálatát.

1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően minden egyes 
tagállamot felkérnek, hogy a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően végezze el nemzeti stratégiai 
tervének felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Módosítás 32
Czesław Adam Siekierski 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont 
Az 1698/2005/EK rendelet
12 a cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően minden egyes 
tagállam köteles a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően elvégezni nemzeti stratégiai 
tervének felülvizsgálatát. 

1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően minden egyes 
tagállam elvégezheti a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően nemzeti stratégiai tervének 
felülvizsgálatát.

Or. pl

Módosítás 33
Neil Parish 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2010. január 1-jétől kezdődően a 
tagállamok kötelesek vidékfejlesztési 
programjukban, egyedi igényeikkel 
összhangban rendelkezni a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti 
stratégiai tervben kifejtett alábbi 
prioritásoknak megfelelő 
művelettípusokról:

1. Amennyiben erről nincs rendelkezés
2010. január 1-jétől kezdődően a 
tagállamok kötelesek vidékfejlesztési 
programjukban, egyedi igényeikkel 
összhangban rendelkezni a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti 
stratégiai tervben kifejtett alábbi 
prioritásoknak megfelelő 
művelettípusokról:

Or. en

Indokolás

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
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amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Módosítás 34
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ab 1. január 1-jétől kezdődően a 
tagállamok kötelesek vidékfejlesztési 
programjukban, egyedi igényeikkel 
összhangban rendelkezni a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti 
stratégiai tervben kifejtett alábbi 
prioritásoknak megfelelő 
művelettípusokról:

(1) Ab 1. január 1-jétől kezdődően a 
tagállamok vidékfejlesztési 
programjukban, egyedi igényeikkel 
összhangban rendelkeznek a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti 
stratégiai tervben kifejtett alábbi 
prioritásoknak megfelelő 
művelettípusokról:

Or. de

Módosítás 35
Czesław Adam Siekierski 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. január 1-jétől kezdődően a tagállamok 
kötelesek vidékfejlesztési programjukban, 
egyedi igényeikkel összhangban 
rendelkezni a közösségi stratégiai 
iránymutatásokban és a nemzeti stratégiai 
tervben kifejtett alábbi prioritásoknak 
megfelelő művelettípusokról:

1. január 1-jétől kezdődően a régi
tagállamok kötelesek vidékfejlesztési 
programjukban, egyedi igényeikkel 
összhangban rendelkezni a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti 
stratégiai tervben kifejtett alábbi 
prioritásoknak megfelelő 
művelettípusokról:

Or. pl
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Indokolás

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Módosítás 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megújuló energiaforrások, b) energiamegtakarítás és megújuló 
energiaforrások

Or. de

Módosítás 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vízgazdálkodás, c) víztakarékossági intézkedések és a víz 
minőségének javítása

Or. de

Módosítás 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biológiai sokféleség. d) a biológiai sokféleség fenntartása és 
használata

Or. de

Módosítás 39
Vincenzo Aita 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) a talaj védelme és visszaállítása

Or. it

Módosítás 40
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) a mezőgazdaság és az erdőgazdaság 
versenyképességének és 
innovációképességének előmozdítására 
irányuló intézkedések.

Or. nl



PE412.016v01-00 20/37 AM\738974HU.doc

HU

Módosítás 41
Agnes Schierhuber 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) a tejkvóta fokozatos megszüntetése

Or. de

Indokolás

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Módosítás 42
Heinz Kindermann 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok döntésük során alapul 
vehetik a művelettípusok e rendelet II. 
mellékletében szereplő példálózó 
felsorolását, illetve bármely más 
művelettípust, feltéve hogy a szóban forgó 
intézkedések kapcsolódnak az első 
albekezdésben említett prioritásokhoz, és a 
II. mellékletben leírt lehetséges hatások 
elérését célozzák.

A tagállamok döntésük során alapul 
vehetik a művelettípusok e rendelet II. 
mellékletében szereplő példálózó 
felsorolását, beleértve a belvízi halászat 
területére vonatkozót is, illetve bármely 
más művelettípust, feltéve hogy a szóban 
forgó intézkedések kapcsolódnak az első 
albekezdésben említett prioritásokhoz, és a 
II. mellékletben leírt lehetséges hatások 
elérését célozzák.  

Or. de
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Indokolás

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Módosítás 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok döntésük során alapul 
vehetik a művelettípusok e rendelet II. 
mellékletében szereplő példálózó 
felsorolását, illetve bármely más 
művelettípust, feltéve hogy a szóban forgó 
intézkedések kapcsolódnak az első 
albekezdésben említett prioritásokhoz, és a 
II. mellékletben leírt lehetséges hatások 
elérését célozzák.

A tagállamok döntésük során alapul 
vehetik a művelettípusok e rendelet II. 
mellékletében szereplő példálózó 
felsorolását, illetve bármely más 
művelettípust, feltéve hogy vállalkozási 
szinten előmozdítják a talaj, az energia, a 
víz erőforrásainak és a biológiai 
sokféleségnek a fenntartható alapon 
történő kiaknázását a szóban forgó 
intézkedések kapcsolódnak az első 
albekezdésben említett prioritásokhoz, és a 
II. mellékletben leírt lehetséges hatások 
elérését célozzák. 

Ennek során bizonyítani és szavatolni 
kell, hogy az ilyen intézkedésekhez 
támogatást igénybe vevő mezőgazdasági 
vállakozásnak az energiahatékonyság, az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség és 
a vízvédelem tekintetében átfogóan javul a 
helyzete.

Or. de

Indokolás

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
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Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Módosítás 44
Lily Jacobs 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok döntésük során alapul 
vehetik a művelettípusok e rendelet II. 
mellékletében szereplő példálózó 
felsorolását, illetve bármely más 
művelettípust, feltéve hogy a szóban forgó 
intézkedések kapcsolódnak az első 
albekezdésben említett prioritásokhoz, és a 
II. mellékletben leírt lehetséges hatások 
elérését célozzák.

A nemzeti szint alatti kormányzati 
szintekkel konzultálva a tagállamok 
döntésük során alapul vehetik a 
művelettípusok e rendelet II. mellékletében 
szereplő példálózó felsorolását, illetve 
bármely más művelettípust, feltéve hogy a 
szóban forgó intézkedések kapcsolódnak 
az első albekezdésben említett 
prioritásokhoz, és a II. mellékletben leírt 
lehetséges hatások elérését célozzák.

Or. en

Indokolás

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Módosítás 45
Markus Pieper 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy előmozdítsák a hasonló közösségi 
eszközökből – különösen a Strukturális 
Alapokból –  finanszírozott műveletekkel 
való összehangolást, és adott esetben 
stratégiákra, tevékenységekre és 
finanszírozásra irányuló integrált 
megközelítéseket kellene kialakítaniuk.

Or. de

Indokolás

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Módosítás 46
Stéphane Le Foll 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont 
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az Európai Unió és a tagállamok 
létrehoznak egy európai hálózatot, 
melynek célja, hogy azonosítsa az (1) 
bekezdésben megállapított prioritásoknak 
megfelelő innovatív műveletek 
összességét, megkönnyítendő a 
tapasztalatcserét és a tapasztalatok 
átültetését. 

Or. fr

Indokolás

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
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Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Módosítás 47
Stéphane Le Foll 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2010. január 1-jétől az (1) bekezdésben 
említett művelettípusok tekintetében az I. 
mellékletben rögzített támogatási intenzitás 
mértéke 10 százalékponttal növelhető.   

2. 2010. január 1-jétől az (1) bekezdésben 
említett művelettípusok tekintetében az I. 
mellékletben rögzített támogatási intenzitás 
mértéke 100%-ban az EMVA-programból 
finanszírozható. 

Or. fr

Indokolás

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Módosítás 48
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy táblázatot, amely a 2010. január 1-
jétől 2013. december 31-ig terjedő 
időszakra tartalmazza a 69. cikk (5a) 
bekezdésében említett művelettípusokra 
fordított teljes közösségi hozzájárulást.”

törölve

Or. es

Indokolás

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Módosítás 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A különben az élelmiszertermelés 
céljaira rendelkezésre álló művelés alatt 
álló mezőgazdasági területekre 
alkalmazott „megújuló energiaforrások” 
prioritás keretébe tartozó intézkedéseket 
csak abban az esetben lehet támogatni, ha 
a harmadik országok élelmezési 
helyzetének figyelembevételével készült 
európai szintű hatásvizsgálat szavatolja, 
hogy azzal nem veszélyeztetik az 
élelmiszerbiztonságot.

Or. de

Indokolás

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 



PE412.016v01-00 26/37 AM\738974HU.doc

HU

jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Módosítás 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés –  -1 albekezdés (új)
1698/2005/EK rendelet
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 17. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az alapok programhoz történő 
hozzájárulásának legalább 20%-át olyan 
intézkedésekre kell elkülöníteni, 
amelyeket a IV. cím I. fejezet (4) 
bekezdésében előírt 4. tengely szerinti 
módszerrel összhangban dolgoznak ki. Ez 
a hozzájárulás része az (1) bekezdésben 
említett hozzájárulásoknak. A Cseh 
Köztársaság, Észtország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovénia és 
Szlovákia tekintetében a Közösségnek a 
4. tengelyre vonatkozó 5 %-os pénzügyi 
hozzájárulása a programozási időszak 
során úgy is érvényesíthető, hogy 
átlagban az EMVA teljes 
hozzájárulásának legalább 2,5 %-át a 4. 
tengelyre kell fenntartani.
Bulgária és Románia számára a 2010-
2013 közötti időszakban az EMVA teljes 
hozzájárulásának legalább 2,5%-át a 4. 
tengelyre kell alkalmazni. A százalék 
kiszámítása során e tengely tekintetében 
figyelembe kell venni a 2007-2009 közötti 
összes EMVA-hozzájárulást.”

Or. de
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Indokolás

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Módosítás 51
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) A 17. cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"3. A 69. cikk (5a) bekezdésében 
meghatározott kötelező moduláció 
alkalmazásából eredő összegeket nem kell 
beleszámítani az EMVA teljes 
hozzájárulásába, mely utóbbi 
alapulvételével, e cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
számítják ki a tengelyenkénti minimális 
közösségi pénzügyi hozzájárulást.”

Or. es

Indokolás

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Módosítás 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) A 69. cikk (5a) bekezdésében 
meghatározott kötelező moduláció 
alkalmazásából eredő összegeket nem kell 
beleszámítani az EMVA teljes 
hozzájárulásába, mely utóbbi 
alapulvételével, e cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
számítják ki a tengelyenkénti minimális 
közösségi pénzügyi hozzájárulást.”

„(3) A 69. cikk (5a) bekezdésében 
meghatározott kötelező moduláció 
alkalmazásából eredő összegeket is bele 
kell számítani az EMVA teljes 
hozzájárulásába, mely utóbbi 
alapulvételével, e cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
számítják ki a tengelyenkénti minimális 
közösségi pénzügyi hozzájárulást.”

Or. de

Indokolás

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Módosítás 53
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a) A 28. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A 20. cikk b) pontjának iii. 
alpontjában előírt támogatásban olyan 
tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások 
részesülnek, amelyek:
a) javítják a vállalkozás általános 
teljesítményét;
b) az alábbiakra vonatkoznak:
–  a Szerződés I. mellékletében szereplő 
termékek — a halászati termékek 
kivételével —, valamint az erdészeti 
termékek és a pamut feldolgozása 
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és/vagy forgalmazása, és/vagy
– a Szerződés I. mellékletében szereplő 
termékekhez — a halászati termékek 
kivételével — és az erdészeti 
termékekhez és a pamuthoz kapcsolódó 
új termékek, eljárások és technológiák 
fejlesztése; és
c) betartják az érintett beruházásra 
vonatkozó közösségi előírásokat.
A közösségi előírásoknak való megfelelés 
céljából végrehajtott beruházások közül 
csak azok részesülhetnek támogatásban, 
amelyeket a (2) bekezdésben említett 
mikrovállalkozások hajtanak végre az 
újonnan bevezetett közösségi 
előírásoknak való megfelelés céljából.  
Ebben az esetben az előírásnak való 
megfelelés érdekében türelmi idő 
adható, amelynek hossza nem haladja 
meg a 36 hónapot attól a naptól 
számítva, amikor az előírás a vállalkozás 
számára kötelező erejűvé válik. ”

Or. es

Indokolás

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Módosítás 54
Heinz Kindermann 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
36 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 36. cikk a) pontjában a bevezető 
rész helyébe a következő szöveg lép:
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„a) a mezőgazdasági területek 
fenntartható kiaáknázását előmozdító 
intézkedések, beleértve a belvízi halászat 
területét is:”

Or. de

Indokolás

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Módosítás 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a) a 60. cikk a következőképpen 
módosul:
„Amennyiben egy e szakasz alá tartozó 
intézkedés olyan műveleteket céloz, 
amelyek más közösségi támogatási eszköz 
alapján is jogosultak támogatásra, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
halászatra vonatkozó közösségi 
támogatási eszközt, akkor a tagállamnak 
az egyes programokban meg kell 
határoznia az EMVA által támogatott, 
valamint a más közösségi támogatási 
eszköz által támogatott műveletek 
adminisztratív ellenőrzésének 
elhatárolását lehetővé tevő 
szempontokat.”

Or. es
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Indokolás

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Módosítás 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a) a 60. cikk a következőképpen 
módosul:

„Elhatárolás
„Amennyiben egy e szakasz alá tartozó 
intézkedés olyan műveleteket céloz, 
amelyek más közösségi támogatási eszköz 
alapján is jogosultak támogatásra, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
halászatra vonatkozó közösségi 
támogatási eszközt, akkor a tagállamnak 
az egyes programokban meg kell 
határoznia az EMVA által támogatott, 
valamint a más közösségi támogatási 
eszköz által támogatott műveletek 
ellenőrzésének elhatárolását lehetővé tevő 
szempontokat.”

Or. es

Indokolás

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.
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Módosítás 57
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk –  5 a bekezdés – 5 b bekezdés – 5 c bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7) A 69. cikk szövege kiegészül a 
következő (5a), (5b) és (5c) bekezdéssel:

törölve

„(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 
16a. cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk.
(5b) Amennyiben a program lezárásakor 
az e cikk (5a) bekezdésében említett 
műveletekre fordított teljes összeg 
alacsonyabb, mint a 16. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett összeg, 
a különbséget a tagállamnak meg kell 
térítenie a közösségi költségvetés javára 
olyan mértékig, amennyivel a 16a. 
cikkben nem említett műveletekre odaítélt 
teljes támogatási összeget túllépték.
(5c) Az (5a) bekezdésben említett 
összegeket azonban az 1290/2005/EK 
rendelet 25. cikke céljára nem veszik 
figyelembe.”

Or. es

Indokolás

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
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retos.

Módosítás 58
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk –  5 a  bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a. 
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk.

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a. 
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk. A hozzájárulások az új 
prioritásoknak megfelelően kiegészítő 
intézkedésekre is felhasználhatók. 

Or. de

Módosítás 59
Lutz Goepel 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk –  5 a  bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
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bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2013. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a. 
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk.

bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeg legalább 
50%-át kell a jelenlegi vidékfejlesztési 
programok keretében a 2010. január 1-je és 
2015. december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a. 
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára kifizetniük.

Or. de

Indokolás

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Módosítás 60
Markus Pieper 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a. 
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk.

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az új 
prioritásoknak megfelelő létező, illetve új 
műveletek támogatására fordítaniuk, a 
tagállamok által az adott esetben hozott 
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döntéseknek megfelelően.

Or. de

Indokolás

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Módosítás 61
Lutz Goepel 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
70 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 70. cikk a következő (4b) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(4b) A (3) bekezdésben alkalmazott felső 
határtól eltérően alkalmazható a 
XXXX/2008/EK [A ] rendelet 9. cikkének 
(4) bekezdése és a 10. cikkének (4) 
bekezdése szerinti modulációból eredő  
pénzügyi forrásoknak megfelelő összeg 
további kiegészítő nemzeti 
társfinanszírozás nélkül. ”

Or. de

Indokolás

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 
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Módosítás 62
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 93. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„Hatályon kívül helyezés
(1) Az 1257/1999/EK rendelet 2007. 
január 1-jén hatályát veszti, a 13. cikk a) 
pontja, a 14. cikk (1) bekezdése, a 14. 
cikk (2) bekezdésének első két francia 
bekezdése, a 15. cikk, a 17—20. cikk, az 
51. cikk (3) bekezdése és az 55. cikk (4) 
bekezdése, valamint az I. mellékletnek a 
15. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 
összegeket meghatározó részének 
kivételével.
[...]
A hatályon kívül helyezett rendeletre 
történő hivatkozásokat e rendeletre 
történő hivatkozásként kell értelmezni.
Az 1257/1999/EK rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell a Bizottság által a 
rendelet alapján 2007. január 1-je előtt 
jóváhagyott tevékenységekre.

Or. de

Módosítás 63
Agnes Schierhuber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
Az 1698/2005/EK rendelet
II melléklet – Új prioritás 

A tejkvóta fokozatos megszüntetésének prioritása
Célkitűzés jellege Intézkedések Potenciális hatások
Modernizáció és A tejkvóta fokozatos A versenyképesség fokozása
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piacorientált termelés megszüntetésére irányuló 
többéves program

Or. de

Indokolás

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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