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Módosítás 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a). A tagállamok a 47–52. cikk alapján 
hozott döntéseiket a regionális 
hatóságokat képviselő intézményekkel 
egyetértésben hozzák meg, a döntések 
regionális szintű hatásairól szóló 
hatástanulmáy alapján. 

Or. en

Indokolás

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Módosítás 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a juh- és 
kecskefélékre, valamint a marhahúsra 
vonatkozó támogatásokat az 1782/2003/EK 
rendelet 67. és 68. cikkében meghatározott 
feltételek szerint kizárták az egységes 
támogatási rendszerből, 2009. augusztus 1-
jéig határozhatnak úgy, hogy 2010-től 
kezdve továbbra is az e szakaszban 
megállapított feltételekkel és az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikkének (1) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban alkalmazzák az 
egységes támogatási rendszert. A 
tagállamok ugyanakkor dönthetnek úgy, 

(1) Azok a tagállamok, amelyek a juh- és 
kecskefélékre, valamint a marhahúsra 
vonatkozó támogatásokat az 1782/2003/EK 
rendelet 67. és 68. cikkében meghatározott 
feltételek szerint kizárták az egységes 
támogatási rendszerből, 2010-től kezdve az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikkének (1) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban az egységes 
támogatási rendszert alkalmazzák.
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hogy a nemzeti felső határuk 
összetevőjének azt a részét, amelyet az e 
rendelet 55. cikke (1) bekezdésével 
összhangban a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó kiegészítő 
támogatások céljára kell használni, az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikke (1) 
bekezdésében meghatározottaknál 
alacsonyabb mértékben határozzák meg.

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 
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 498
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a juh- és 
kecskefélékre, valamint a marhahúsra 
vonatkozó támogatásokat az 1782/2003/EK 
rendelet 67. és 68. cikkében meghatározott 
feltételek szerint kizárták az egységes 
támogatási rendszerből, 2009. augusztus 1-
jéig határozhatnak úgy, hogy 2010-től 
kezdve továbbra is az e szakaszban 
megállapított feltételekkel és az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikkének (1) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban alkalmazzák az 
egységes támogatási rendszert. A 
tagállamok ugyanakkor dönthetnek úgy, 
hogy a nemzeti felső határuk 
összetevőjének azt a részét, amelyet az e 
rendelet 55. cikke (1) bekezdésével 

(1) Azok a tagállamok, amelyek a juh- és 
kecskefélékre, valamint a marhahúsra 
vonatkozó támogatásokat az 1782/2003/EK 
rendelet 67. és 68. cikkében meghatározott 
feltételek szerint kizárták az egységes 
támogatási rendszerből, 2010-től kezdve az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikkének (1) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban az egységes 
támogatási rendszert alkalmazzák.
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összhangban a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó kiegészítő 
támogatások céljára kell használni, az 
1782/2003/EK rendelet 64. cikke (1) 
bekezdésében meghatározottaknál 
alacsonyabb mértékben határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Módosítás 499
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam bizonyos 
gyümölcs- és zöldség kifizetéseket az 
1782/2003/EK rendelet 68b. cikke 
alkalmazásában kizárt az egységes 
támogatási rendszerből, akkor az egységes 
támogatási rendszert az e szakaszban 
meghatározott feltétel betartásával és az 
említett rendelet 68b. cikkének (1) és (2) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban kell 
alkalmaznia.

törölve

Or. it

Indokolás

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.
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Módosítás 500
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam bizonyos 
gyümölcs- és zöldség kifizetéseket az 
1782/2003/EK rendelet 68b. cikke 
alkalmazásában kizárt az egységes 
támogatási rendszerből, akkor az egységes 
támogatási rendszert az e szakaszban 
meghatározott feltétel betartásával és az 
említett rendelet 68b. cikkének (1) és (2) 
bekezdése értelmében meghozott 
határozattal összhangban kell 
alkalmaznia.

törölve

Or. it

Indokolás

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Módosítás 501
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 1234/2007/EK rendelet 
103. cikkének megfelelően, az elismert 
termelői szervezetek által kidolgozott 
munkaprogramok közösségi 
finanszírozásának biztosítása érdekében 
az olivaolaj esetében megőrizhetnek 
legfeljebb 10%-nyi részt.

Or. el
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Indokolás

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Módosítás 502
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok választása szerint 
a Bizottság - a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban - felső 
határt határoz meg az 54., az 55. és az 56.
cikkben említett minden egyes közvetlen 
kifizetést illetően. 

(2) Az egyes tagállamok választása szerint 
a Bizottság - a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban - felső 
határt határoz meg az 54. és az 55. cikkben 
említett minden egyes közvetlen kifizetést 
illetően.

Or. it

Módosítás 503
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok választása szerint 
a Bizottság - a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban - felső 
határt határoz meg az 54., az 55. és az 56.
cikkben említett minden egyes közvetlen 
kifizetést illetően.

(2) Az egyes tagállamok választása szerint 
a Bizottság - a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban - felső 
határt határoz meg az 54. és az 55. cikkben 
említett minden egyes közvetlen kifizetést 
illetően.

Or. it
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Módosítás 504
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a felső határ a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határnak az egyes közvetlen 
kifizetéseknek megfelelő összetevője és a 
tagállamok által az 54., az 55. és az 56.
cikkel összhangban alkalmazott 
csökkentési százalék szorzatával egyenlő.

Ez a felső határ a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határnak az egyes közvetlen 
kifizetéseknek megfelelő összetevője és a 
tagállamok által az 54. és az 55. cikkel 
összhangban alkalmazott csökkentési 
százalék szorzatával egyenlő.

Or. it

Módosítás 505
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a felső határ a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határnak az egyes közvetlen 
kifizetéseknek megfelelő összetevője és a 
tagállamok által az 54., az 55. és az 56.
cikkel összhangban alkalmazott 
csökkentési százalék szorzatával egyenlő.

Ez a felső határ a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határnak az egyes közvetlen 
kifizetéseknek megfelelő összetevője és a 
tagállamok által az 54. és az 55. cikkel 
összhangban alkalmazott csökkentési 
százalék szorzatával egyenlő.

Or. it

Módosítás 506
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határoknak az 
1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében 

törölve
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felsorolt, a juh- és a kecskefélékre 
vonatkozó támogatásoknak megfelelő 
összetevőjéből legfeljebb 50%-ot 
tarthatnak vissza, és évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
kell részesíteniük a mezőgazdasági 
termelőket.
Kiegészítő támogatásban a juh- és 
kecsketartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 7. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 53. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.

Or. en

Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Módosítás 507
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határoknak az 
1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében 
felsorolt, a juh- és a kecskefélékre 
vonatkozó támogatásoknak megfelelő 
összetevőjéből legfeljebb 50%-ot 
tarthatnak vissza, és évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
kell részesíteniük a mezőgazdasági 
termelőket.

törölve

Kiegészítő támogatásban a juh- és 
kecsketartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
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címe 1. fejezetének 7. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 53. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.

Or. en

Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Módosítás 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Kiegészítő támogatásban az anyatehén-
tartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 8. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 54. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.
(2) 2010-ben és 2011-ben azok a 
tagállamok, amelyek az 1782/2003/EK 
rendelet 68. cikke (1) bekezdésének, 68. 
cikke (2) bekezdése a) pontja ii. 
alpontjának vagy 68. cikke (2) bekezdése 
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b) pontjának megfelelően visszatartották 
az e rendelet 41. cikkében említett nemzeti 
felső határoknak a borjúra vonatkozó 
vágási támogatásnak, a borjún kívüli 
szarvasmarhafélékre vonatkozó vágási 
támogatásnak vagy a hímivarú 
szarvasmarhára vonatkozó különleges 
támogatásnak megfelelő egy részét vagy 
annak egészét, kiegészítő támogatásban 
részesíthetik a mezőgazdasági termelőket. 
A kiegészítő támogatást borjú vágása 
esetén, borjún kívüli szarvasmarhafélék 
vágása esetén és hímivarú szarvasmarhák 
tartása esetén kell nyújtani a IV. cím 1. 
fejezete 8. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett. A kiegészítő támogatást 
az 1782/2003/EK rendelet 68. cikke 
értelmében alkalmazott szint 50%-ában és 
az e rendelet 53. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően meghatározott határon belül 
kell meghatározni. 

Or. en

Indokolás

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Módosítás 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 68. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának i. alpontja alapján 
a 41. cikkben említett nemzeti felső határ 
azon összetevőjének egészét vagy egy 
részét visszatartották, amely az 

törölve
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1782/2003/EK rendelet VI. mellékletében 
említett anyatehénre vonatkozó 
támogatásnak felel meg, évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
részesítik a mezőgazdasági termelőket.
Kiegészítő támogatásban az anyatehén-
tartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 8. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 54. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.
(2) 2010-ben és 2011-ben azok a 
tagállamok, amelyek az 1782/2003/EK 
rendelet 68. cikke (1) bekezdésének, 68. 
cikke (2) bekezdése a) pontja ii. 
alpontjának vagy 68. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának megfelelően visszatartották 
az e rendelet 41. cikkében említett nemzeti 
felső határoknak a borjúra vonatkozó 
vágási támogatásnak, a borjún kívüli 
szarvasmarhafélékre vonatkozó vágási 
támogatásnak vagy a hímivarú 
szarvasmarhára vonatkozó különleges 
támogatásnak megfelelő egy részét vagy 
annak egészét, kiegészítő támogatásban 
részesíthetik a mezőgazdasági termelőket. 
A kiegészítő támogatást borjú vágása 
esetén, borjún kívüli szarvasmarhafélék 
vágása esetén és hímivarú szarvasmarhák 
tartása esetén kell nyújtani a IV. cím 1. 
fejezete 8. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett. A kiegészítő támogatást 
az 1782/2003/EK rendelet 68. cikke 
értelmében alkalmazott szint 50%-ában és 
az e rendelet 53. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően meghatározott határon belül 
kell meghatározni. 

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 510
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Kiegészítő támogatásban az anyatehén-
tartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 8. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 53. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.

Kiegészítő támogatásban az anyatehén-
tartással foglalkozó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 8. szakaszában 
meghatározott feltételek mellett és az 53. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.

Or. en

(See AM 512)

Indokolás

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Módosítás 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 512
Kyösti Virrankoski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 68. cikke (1) 
bekezdése alapján a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határ azon összetevőjének 
egészét vagy egy részét visszatartották, 
amely az 1782/2003/EK rendelet VI. 
mellékletében említett, borjúra vonatkozó 
vágási támogatásnak vagy a hímivarú 
szarvasmarhák külön támogatásának felel 
meg, évenkénti gyakorisággal kiegészítő 
támogatásban részesítik a mezőgazdasági 
termelőket. Kiegészítő támogatásban a 
borjúvágással foglalkozó vagy hímivarú 
szarvasmarhát tartó mezőgazdasági 
termelők részesülhetnek az e rendelet IV. 
címe 1. fejezetének 8. szakaszában 
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meghatározott feltételek mellett és az 53. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott felső 
határ erejéig.

Or. en

Indokolás

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Módosítás 513
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 514
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
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and the special male premium, in the same way and pace.

Módosítás 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A viadalokra nevelt bikákra nem 
vonatkoznak az (1) és (2) bekezdésben 
említett kifizetések.

Or. de

Módosítás 516
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2011. december 31-ig 
visszatartják az e rendelet 41. cikkében 
említett nemzeti felső határ 
paradicsomnak megfelelő összetevőjének 
legfeljebb 50%-át az általuk 
az1782/2003/EK rendelet 68b. cikke (1) 
bekezdése alkalmazásában hozott 
határozatnak megfelelően.

törölve

Ebben az esetben az érintett tagállam – az 
e rendelet 53. cikke (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott felső határon 
belül – évente kiegészítő támogatást fizet a 
mezőgazdasági termelőknek.
A paradicsomot termesztő mezőgazdasági 
termelők részére az e rendelet IV. címe 1. 
fejezetének 5. szakaszában megállapított 
feltételek mellett jár kiegészítő támogatás.
(2) A tagállamok az 1782/2003/EK 
rendelet 68b. cikke (2) bekezdése 
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alkalmazásában hozott határozatuknak 
megfelelően visszatartják a következőket:
a) legkésőbb 2010. december 31-ig 
visszatartják az e rendelet 41. cikkében 
említett nemzeti felső határ azon 
összetevőjének legfeljebb 100%-át, amely 
az e bekezdés harmadik albekezdésében 
felsorolt, az egynyári kultúráktól eltérő 
gyümölcs- és zöldségkultúrákra vonatkozó 
támogatásnak felel meg; valamint
b) 2011. január 1-jétől legkésőbb 2012. 
december 31-ig visszatartják az e rendelet 
41. cikkében említett nemzeti felső határ 
azon összetevőjének legfeljebb 75%-át, 
amely az e bekezdés harmadik 
albekezdésében felsorolt, az egynyári 
kultúráktól eltérő gyümölcs- és 
zöldségkultúrákra vonatkozó 
támogatásnak felel meg.
Ebben az esetben az érintett tagállam – az 
53. cikk (2) bekezdésével összhangban 
meghatározott felső határon belül –
évente kiegészítő támogatást fizet a 
mezőgazdasági termelőknek.
A kiegészítő támogatást a IV. cím 1. 
fejezete 5. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek kell megadni, 
akik a következő, az érintett tagállam által 
meghatározott egy vagy több gyümölcsöt 
és zöldséget termelnek:
a) friss füge,
b) friss citrusfélék,
c) csemegeszőlő,
d) körte,
e) őszibarack és nektarin, valamint
f) d’Ente szilva.
(3) A nemzeti felső határ (1) és (2) 
bekezdésben említett összetevői a IX. 
mellékletben meghatározott összetevők.

Or. it
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Indokolás

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Módosítás 517
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2011. december 31-ig 
visszatartják az e rendelet 41. cikkében 
említett nemzeti felső határ 
paradicsomnak megfelelő összetevőjének 
legfeljebb 50%-át az általuk 
az1782/2003/EK rendelet 68b. cikke (1) 
bekezdése alkalmazásában hozott 
határozatnak megfelelően.

törölve

Ebben az esetben az érintett tagállam – az 
e rendelet 53. cikke (2) bekezdésével 
összhangban meghatározott felső határon 
belül – évente kiegészítő támogatást fizet a 
mezőgazdasági termelőknek.
A paradicsomot termesztő mezőgazdasági
termelők részére az e rendelet IV. címe 1. 
fejezetének 5. szakaszában megállapított 
feltételek mellett jár kiegészítő támogatás.
(2) A tagállamok az 1782/2003/EK 
rendelet 68b. cikke (2) bekezdése 
alkalmazásában hozott határozatuknak 
megfelelően visszatartják a következőket:
a) legkésőbb 2010. december 31-ig 
visszatartják az e rendelet 41. cikkében 
említett nemzeti felső határ azon 
összetevőjének legfeljebb 100%-át, amely 
az e bekezdés harmadik albekezdésében 
felsorolt, az egynyári kultúráktól eltérő 
gyümölcs- és zöldségkultúrákra vonatkozó 
támogatásnak felel meg; valamint
b) 2011. január 1-jétől legkésőbb 2012. 
december 31-ig visszatartják az e rendelet 
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41. cikkében említett nemzeti felső határ 
azon összetevőjének legfeljebb 75%-át, 
amely az e bekezdés harmadik 
albekezdésében felsorolt, az egynyári 
kultúráktól eltérő gyümölcs- és 
zöldségkultúrákra vonatkozó 
támogatásnak felel meg.
Ebben az esetben az érintett tagállam – az 
53. cikk (2) bekezdésével összhangban 
meghatározott felső határon belül –
évente kiegészítő támogatást fizet a 
mezőgazdasági termelőknek.
A kiegészítő támogatást a IV. cím 1. 
fejezete 5. szakaszában meghatározott 
feltételek mellett azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek kell megadni, 
akik a következő, az érintett tagállam által 
meghatározott egy vagy több gyümölcsöt 
és zöldséget termelnek:
a) friss füge,
b) friss citrusfélék,
c) csemegeszőlő,
d) körte,
e) őszibarack és nektarin, valamint
f) d’Ente szilva.
(3) A nemzeti felső határ (1) és (2) 
bekezdésben említett összetevői a IX. 
mellékletben meghatározott összetevők.

Or. it

Indokolás

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico
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Módosítás 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az 53–56. cikk alapján 
hozott döntéseiket a regionális 
hatóságokat képviselő intézményekkel 
egyetértésben hozzák meg, a döntések 
regionális szintű hatásairól szóló 
hatástanulmáy alapján. 

Or. en

Módosítás 519
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden mezőgazdasági termelő 
számára jogosultságot kell kiosztani, 
amelynek egységenkénti értékét a 41. 
cikkben említett felső határnak a nemzeti 
szinten az e cikk (2) bekezdésével 
összhangban megállapított támogatási 
jogosultságok számával való elosztásával 
kell kiszámítani.

(1) Minden mezőgazdasági termelő 
számára jogosultságot kell kiosztani, 
amelynek egységenkénti értékét a 41. 
cikkben említett felső határnak a nemzeti 
szinten az e cikk (2) bekezdésével 
összhangban megállapított támogatási 
jogosultságok számával való elosztásával 
kell kiszámítani.

Az új tagállamok növelhetik e 
jogosultságok egységenkénti regionális 
értékét azon mezőgazdasági termelők 
esetében, amelyek a közvetlen kiegészítő 
támogatások vagy az 1782/2003/EK 
rendeletben meghatározott régi 
támogatási rendszer keretében támogatást 
kaptak.

Or. ro
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Indokolás

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Módosítás 520
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Indokolt esetben, a területalapú 
egységes kifizetetési rendszer alkalmazása 
első éves időszakának figyelembe vételével 
és a Bizottság egyetértésével az új 
tagállamok javaslatot tehetnek az első 
bekezdésben foglalttól eltérő hároméves 
történelmi referenciaidőszakra, 
amennyiben a kezdeményezés nincs 
hatással a termelők várakozásaira és 
termelési döntésekre. 

Or. ro

Indokolás

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 
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Módosítás 521
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Kellően indokolt esetben a 61. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
szereplő intzékedést alkalmazó új 
tagállamok az új, területalapú egységes 
kifizetési rendszer életbelépését megelőző 
év augusztus 1-jéig, a közösségi 
szabályozás általános alapelveinek 
tiszteletben tartásával úgy határozhatnak,
hogy az egységes kifizetési rendszer 
alkalmazásának második évétől kezdve 
közelíteni kezdik az e fejezet alapján 
megállapított támogatási jogosultságok 
értékét. Ennek érdekében a tagállamok 
fokozatosan, objektív és 
megkülönböztetésmentes feltételekkel 
módosíthatják a támogatási 
jogosultságokat, tiszteletben tartva az 
előre meghatározott legalább három éves 
szakaszt. 

Or. ro

Indokolás

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.
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Módosítás 522
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 36. cikk (1) bekezdésében említett 
vis maior vagy rendkívüli körülmény 
esetének kivételével a mezőgazdasági 
termelő csak abban az esetben ruházhatja 
át támogatási jogosultságát földterület 
nélkül, ha a 35. cikk értelmében a 
támogatási jogosultságainak legalább 80%-
át legalább egy naptári évben aktiválta, 
vagy ha önkéntesen lemondott a nemzeti 
tartalék javára valamennyi olyan 
támogatási jogosultságáról, amelyet nem 
használt fel az egységes támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében. 

(3) A 36. cikk (1) bekezdésében említett 
vis maior vagy rendkívüli körülmény 
esetének kivételével a mezőgazdasági 
termelő csak abban az esetben ruházhatja 
át támogatási jogosultságát földterület 
nélkül, ha a 35. cikk értelmében a 
támogatási jogosultságainak legalább 70%-
át legalább egy naptári évben aktiválta, 
vagy ha önkéntesen lemondott a nemzeti 
tartalék javára valamennyi olyan 
támogatási jogosultságáról, amelyet nem 
használt fel az egységes támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében. 

Or. ro

Indokolás

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Módosítás 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2010-től kezdve a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy függetlenítik a termeléstől a 
rízs-, a fehérjenövény-, a szárított 
takarmány- és héjasgyűmölcs-
termelőknek nyújtott külön 
támogatásokat.

Or. es
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Módosítás 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A X. melléklet I., II. és III. pontjában 
említett termeléstől függő támogatási 
rendszereket a tagállamok 2010-től 
kezdődően az e fejezetben meghatározott 
szabályokkal összhangban integrálják az 
egységes támogatási rendszerbe.

A X. melléklet I., II. és III. pontjában 
említett termeléstől függő támogatási 
rendszereket a tagállamok 2010-től 
kezdődően az e fejezetben meghatározott 
szabályokkal összhangban integrálhatják
az egységes támogatási rendszerbe.

Or. es

Módosítás 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

65. cikk törölve
Az egységes támogatási rendszerből kizárt 
termeléstől függő támogatás integrálása
(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.
(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
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alkalmazásának eredményeként kialakult 
összegek alapján megnövelik az érintett 
mezőgazdasági termelők birtokában lévő 
támogatási jogosultságok értékét.
A támogatási jogosultságonkénti és 
mezőgazdasági termelőnkénti 
értéknövekedést az előző albekezdésben 
említett összegnek az egyes érintett 
mezőgazdasági termelők támogatási 
jogosultságainak számával való 
elosztásával kell kiszámítani.
Ha azonban egy érintett ágazatba tartozó 
mezőgazdasági termelő nem rendelkezik 
támogatási jogosultsággal, akkor számára 
támogatási jogosultságokat kell kiosztani, 
amelynek:
a) a száma megegyezik a mezőgazdasági 
termelő által a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban arra az évre vonatkozóan 
bejelentett hektárok számával, amelynek 
során a termeléstől függő támogatási 
rendszert integrálják az egységes 
támogatási rendszerbe,
b)az értékét az első albekezdésben említett 
összegnek az a) pont alapján megállapított 
összeggel történő elosztásával kell 
kiszámítani.

Or. es

Indokolás

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.
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Módosítás 526
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek vagy termelési kvóták
keretében közvetlenül vagy közvetetten, a 
2005 és 2011 közötti időszak során egy 
vagy több éven át kapott támogatásokat.

Or. en

Indokolás

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  

Módosítás 527
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
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objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.

objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat. A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján azonban reprezentatívabb 
referenciaidőszakot is választhatnak.

Or. nl

Indokolás

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Módosítás 528
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.

(1) A XI. mellékletben említett, a X. 
melléklet I. pontjában meghatározott 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok elsősorban az 
érintett ágazatok mezőgazdasági termelői 
között objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján szétosztják, 
figyelembe véve különösen az említett 
termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.

Or.de
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Módosítás 529
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Indokolt esetben a tagállamok 
objektív kritériumok alapján teljes 
egészében vagy részben feloszthatják az 
(1a) bekezdésben hivatkozott összeget az 
összes olyan mezőgazdasági termelő 
között, amelyek termőterületei az adott 
régióban helyezkednek el. 

Or. de

Módosítás 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
alkalmazásának eredményeként kialakult 
összegek alapján megnövelik az érintett 
mezőgazdasági termelők birtokában lévő 
támogatási jogosultságok értékét.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
alkalmazásának eredményeként kialakult 
összegek alapján megnövelhetik az érintett 
mezőgazdasági termelők birtokában lévő 
támogatási jogosultságok értékét.

Or. de
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Módosítás 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam nem hozza meg 
az 53. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett határozatot, a X. 
melléklet III. pontjában említett 
rendszerek keretében a termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a 66. cikkben meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban az egységes 
támogatási rendszerbe kell integrálni.

törölve

Or. en

Indokolás

Article is rendered obsolete.

Módosítás 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam nem hozza meg 
az 53. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett határozatot, a X. 
melléklet III. pontjában említett 
rendszerek keretében a termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a 66. cikkben meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban az egységes 
támogatási rendszerbe kell integrálni.

törölve

Or. en
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Indokolás

Article is rendered obsolete.

Módosítás 533
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSOK ÉS SEGÉLYALAPOK 
TÁMOGATÁSA 

Or. en

Indokolás

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Módosítás 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1)A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 20%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. es
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Módosítás 535
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. január
1-jéig, majd 2011. október 1-jétől 
legkésőbb 2012. január 1-jéig dönthetnek 
arról, hogy 2010-től és/vagy 2012-től
kezdődően a 41. cikkben említett nemzeti 
felső határuk legfeljebb 12%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. de

Indokolás

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen.

Módosítás 536
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 12%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. de
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Indokolás

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Módosítás 537
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 15%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják   

Or. sk

Indokolás

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 

Módosítás 538
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 15%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. en
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Indokolás

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Módosítás 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 15%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. fr

Indokolás

Il convient de laisser aux États membres des possibilités plus importantes de mise en œuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Módosítás 540
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják: 

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 15%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják: 

Or. ro
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Indokolás

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Módosítás 541
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok minden naptári év 
esetében az előző év augusztus 1-jéig
dönthetnek arról, hogy 2010-től kezdődően 
a 41. cikkben említett nemzeti felső 
határuk legfeljebb 5%-át a mezőgazdasági 
termelők támogatására fordítják:

Or. en

Módosítás 542
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb10%-át, 
illetve a fokozatos bevezetés 100%-os 
plafonját el nem érő, az első és másodíik 
pillér alapján megtakarításokat elérő új 
tagállamok felső határuk legfeljebb 15%-
át a mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

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 statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Módosítás 543
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át, 
vagy a 9. cikk (4) bekezdése szerinti 
modulációs mechanizmus alapján elért 
összegek legfeljebb 50%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

Or. nl

Indokolás

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer

Módosítás 544
Stéphane Le Foll

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. (1) A tagállamok 2010-től kezdődően a 41. 
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augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

cikkben említett nemzeti felső határuk 
legfeljebb 10%-át a mezőgazdasági 
termelők támogatására fordítják: 

Azokban a tagállamokban, amelyek 
korábban regionális szinten már 
bevezették az egységes kifizetési rendszert, 
vagy hamarosan bevezetik azt a 47. és 48. 
cikk alapján vagy felül kívánják vizsgálni 
a 49. cikk szerinti támogatási 
jogosultságokat, ez az intézkedés 
fakultatív. E rendelkezés nem vonatkozik 
az új tagállamokra. 

Or. fr

Indokolás

L'article 68 donne la possibilité aux États membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l'intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n'est pas obligatoire. Dans l'hypothèse d'un refus de 
certains États membres d'y recourir, ajouté à un probable faible niveau d'augmentation 
supplémentaire de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l'Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s'accroître, principalement 
sous l'effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l'article 68 obligatoire dans 
les États membres qui n'ont pas encore engagé de correction dans la distribution du soutien 
public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation ou par la 
révision de leurs droits à paiements, permettrait d'apporter plus de légitimité dans le soutien 
apporté à l'agriculture. 

Módosítás 545
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009.
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 

(1) A tagállamok legkésőbb a rendszer 
bevezetését megelőző év augusztus 1-jéig 
dönthetnek arról, hogy 2010-től kezdődően 
a 41. cikkben említett nemzeti felső 
határuk legfeljebb 10%-át a teljes 
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fordítják: munkaidős mezőgazdasági termelők vagy 
mezőgazdasági termelők szervezeteinek és 
csoportosulásainak általános
támogatására fordítják:

Or. el

Módosítás 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1)A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett, 
az 1782/2003/EK rendelet VI. 
mellékletében szereplő ágazatokra 
vonatkozó nemzeti felső határuk legfeljebb 
10%-át a mezőgazdasági termelők 
támogatására fordítják:

Or. es

Módosítás 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők integrált
támogatására fordítják a fenntartható 
termelési módok támogatása érdekében:

Or. de
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Módosítás 548
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009.
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják:

(1) A tagállamok minden év augusztus 1-
jéig dönthetnek arról, hogy a következő 
naptári évtől kezdődően a 41. cikkben 
említett nemzeti felső határuk legfeljebb 
10%-át a mezőgazdasági termelők 
támogatására fordítják:

Or. nl

Módosítás 549
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő intézkedések céljára: törölve
i. a mezőgazdasági termelés speciális 
típusai, amelyek környezetvédelmi 
szempontból vagy a környezeti állapot 
javítása szempontjából bírnak 
jelentőséggel,
ii. a mezőgazdasági termékek 
minőségének javítása, vagy
iii. a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek javítása;

Or. en

Indokolás

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
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regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Módosítás 550
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a környezetkímélő és a vízkészleteket 
ésszerűen használó mezőgazdasági 
termelés és állattenyésztés támogatása,

Or. el

Módosítás 551
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a mezőgazdasági termelés bizonyos
típusainak támogatása, amelyek a 
mezőgazdasági ágazat tartós 
fenntarthatósága szempontjából bírnak 
jelentőséggel, különösen az állatjólét 
területén,

Or. nl
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Módosítás 552
Stéphane Le Foll

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a mezőgazdasági termelés bizonyos
típusainak támogatása, amelyek 
gazdaságosabb és fenntarthatóbb 
technológiai folyamatokra épülnek, 
kihasználják az ökoszisztémák működési 
elveit, és környezetvédelmi szempontból 
vagy a környezeti állapot javítása 
szempontjából jelentősek (biotermesztés, 
talajmegőrző és a gyepterületeket 
kihasználó mezőgazdasági termelés stb.), 

Or. fr

Indokolás

Les contraintes devant lesquelles se trouve l'agriculture en matière énergétique et 
d'environnement (réchauffement climatique, gestion de l'eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd'hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu'elles comportent en terme d'agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l'agriculture de demain.

Módosítás 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a mezőgazdasági termelés bizonyos
típusainak támogatása, amelyek a 
környezetvédelem vagy a környezeti 
állapot javítása, az éghajlat, a biológiai 
sokféleség és a vizek minősége
szempontjából bírnak jelentőséggel,
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Or. de

Indokolás

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Módosítás 554
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a mezőgazdasági termékek 
minőségének javítása, vagy

ii. a növénytermesztési és állattenyésztési 
módszerek javítása a biztos és minőségi 
termelés érdekében, vagy

Or. el

Módosítás 555
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek javítása;

iii. a mezőgazdasági termékek 
versenyképességének, valamint szállítási 
és forgalmazási feltételeinek javítása;

Or. el
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Módosítás 556
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek javítása;

iii. a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek és 
versenyképességének javítása;

Or. nl

Módosítás 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a mezőgazdasági termékek 
forgalmazási feltételeinek javítása;

iii. a mezőgazdasági termékek regionális 
forgalmazási feltételeinek javítása;

Or. de

Indokolás

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Módosítás 558
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a gazdaságilag és szociálisan 
sérülékeny vagy környezeti szempontból 
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érzékeny övezetekben élő mezőgazdasági 
termelőket és/vagy az ilyen övezetekben 
működő mezőgazdasági üzemeket sújtó 
különleges hátrányok kezelése;

Or. pt

Indokolás

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Módosítás 559
Katerina Batzeli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a termelés zavarainak és a 
mezőgazdaságon kívüli ágazatoktól és 
tényezőktől függő költségek 
finanszírozása.

Or. el

Módosítás 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ágazatban egységesen végrehajtott 
támogatáscsökkentésből származó 
pénzeszközök újrafelosztása az azonos 
ágazatban dolgozó mezőgazdasági 
termelők között,
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Or. es

Módosítás 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ökológiai mezőgazdasági termelés 
fejlesztése,

Or. fr

Indokolás

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Módosítás 562
Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a juh- és kecskehúst, illetve juh- és 
kecsketejet termelő közösségi gazdálkodók 
kiegészítő támogatásának bevezetése egy 
életerős, az Európai Unió piacát egyedül 
ellátni képes, piaci viszonyok szerint 
működő és a fogyasztók megelégedettségét 
kereső juh- és kecsketenyésztési ágazat 
kialakítása érdekében;

Or. en
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Indokolás

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Módosítás 563
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Módosítás 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Les dispositions prévues à l'article 68 §1 b) doivent être élargies à l'ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental.
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les États membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu'ils considèrent comme vulnérables.
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Módosítás 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tej-, a marhahús-, a juhhús- és a 
kecskehús-ágazatban, illetve a jelen 
rendelet IV. címében felsorolt és a 
tagállamok által figyelembe vett egyéb 
ágazatokban a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok kezelése 
érdekében,

Or. es

Módosítás 567
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a gazdasági szempontból sérülékeny 
vagy környezeti szempontból érzékeny 
területeken a tej-, a marhahús-, a juhhús-, a 
kecskehús-, a sertéshús- és szárnyas-
ágazatban, illetve a rizs-ágazatban a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok kezelése, valamint ezen 
ágazatok versenyképességének javítása
érdekében,

Or. hu

Indokolás

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna.
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Módosítás 568
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a gazdasági szempontból sérülékeny 
vagy környezeti szempontból érzékeny 
területeken a tej-, a rizs- és a 
dohányágazatban dolgozó mezőgazdasági 
termelőket, valamint a marhahúst, 
juhhúst és kecskehúst termelő 
gazdálkodókat sújtó különleges hátrányok 
kezelése érdekében,

Or. el

Módosítás 569
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a gazdasági szempontból sérülékeny 
vagy környezeti szempontból érzékeny, 
valamint az aszálynak kitett, vagyis 
tartósan vízhiányos területeken a tej-, a 
marhahús-, a juhhús- és a kecskehús-
ágazatban, illetve a rizs-ágazatban a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok kezelése érdekében,

Or. hu

Indokolás

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  
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Módosítás 570
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 571
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sk

Indokolás

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív
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Módosítás 572
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Módosítás 573
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken, 
továbbá a szerkezetátalakítási 
programoknak alávetett dohány- és 
gyapottermő területeken a termőterületek 
termelésből való kivonásának megelőzése 
és/vagy az adott területen a mezőgazdasági 
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érdekében, termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében; elsőbbséget 
kaphatnak a programokhoz 
főfoglalkozású mezőgazdasági 
termelőként újonnan csatlakozók, 
valamint a fiatal mezőgazdasági termelők, 

Or. el

Módosítás 574
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c)a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében; elsőbbséget élvezhetnek azok a 
termelők, akik tagjai valamilyen termelői 
szervezetnek vagy termelőszövetkezetnek,

Or. es

Indokolás

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.
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Módosítás 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében, továbbá az állandósult és 
súlyos szerkezeti hátrányokkal küzdő 
régiókban a mezőgazdasági lehetőségek 
kiaknázásának elősegítésére,

Or. en

Indokolás

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Módosítás 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a közös agrárpolitika módosítása 
céljából a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK 
és a 3/2008/EK rendeletet módosító 
[…]/EK tanácsi rendelet új 27a. cikkében
meghatározott feltételekkel összhangban a 
mezőgazdasági biztosítási díjakhoz való 
pénzügyi hozzájárulás formájában.

Or. es
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Indokolás

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Módosítás 577
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.
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Módosítás 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a közös agrárpolitika módosítása 
céljából a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK 
és a 3/2008/EK rendeletet módosító 
[…]/EK tanácsi rendelet új 27a. cikkében
meghatározott feltételekkel összhangban az 
állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapokhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában.

Or. es

Indokolás

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Módosítás 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés szerint felhasznált 
előirányzatok legalább 25%-át az (1) 
bekezdés a) pontjának i. pontjában leírt 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. de

Indokolás

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 56/67 AM\739858HU.doc

HU

Módosítás 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben szereplő 
támogatások kollektív módon és kollektív 
szervezetek által is hozzáférhetők.

Or. en

Indokolás

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Módosítás 582
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás: 

törölve

a) azaz
i) az i. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termelés speciális típusai 
esetében járó támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha tiszteletben tartják
az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
követelményeket,
ii) a ii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek minőségének 
javítása céljára nyújtott támogatás csak 
abban az esetben nyújtható, ha az 
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összhangban van az 509/2006/EK tanácsi 
rendelettel, az 510/2006/EK tanácsi 
rendelettel, a 834/2007/EK tanácsi 
rendelettel és az 1234/200720/EK rendelet 
II. része II. címének I. fejezetével, 
valamint 
iii) a iii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek forgalmazási 
feltételeinek javítása céljára nyújtott 
támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha tiszteletben tartják a 
3/2008/EK tanácsi rendelet 2–5. cikkében 
meghatározott kritériumokat, és 
b) kizárólag az érintett célkitűzések 
megvalósítása érdekében ténylegesen 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
jövedelem ellentételezése céljából.

Or. en

Indokolás

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Módosítás 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

törölve

a) azaz
i) az i. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termelés speciális típusai 
esetében járó támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha tiszteletben tartják 
az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
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követelményeket,
ii) a ii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek minőségének 
javítása céljára nyújtott támogatás csak 
abban az esetben nyújtható, ha az 
összhangban van az 509/2006/EK tanácsi 
rendelettel, az 510/2006/EK tanácsi 
rendelettel, a 834/2007/EK tanácsi 
rendelettel és az 1234/200720/EK rendelet 
II. része II. címének I. fejezetével, 
valamint
iii) a iii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek forgalmazási 
feltételeinek javítása céljára nyújtott 
támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha tiszteletben tartják a 
3/2008/EK tanácsi rendelet 2–5. cikkében 
meghatározott kritériumokat, és
b) kizárólag az érintett célkitűzések 
megvalósítása érdekében ténylegesen 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
jövedelem ellentételezése céljából.

Or. it

Indokolás

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro

Módosítás 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

törölve

a) azaz
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i) az i. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termelés speciális típusai 
esetében járó támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha tiszteletben tartják 
az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
követelményeket,
ii) a ii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek minőségének 
javítása céljára nyújtott támogatás csak 
abban az esetben nyújtható, ha az 
összhangban van az 509/2006/EK tanácsi 
rendelettel, az 510/2006/EK tanácsi 
rendelettel, a 834/2007/EK tanácsi 
rendelettel és az 1234/2007/EK rendelet 
II. része II. címének I. fejezetével, 
valamint
iii) a iii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek forgalmazási 
feltételeinek javítása céljára nyújtott 
támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha tiszteletben tartják a 
3/2008/EK tanácsi rendelet 2–5. cikkében 
meghatározott kritériumokat, és 
b )kizárólag az érintett célkitűzések 
megvalósítása érdekében ténylegesen 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
jövedelem ellentételezése céljából.

Or. es

Módosítás 585
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések céljára kizárólag az érintett 
célkitűzések megvalósítása érdekében 
ténylegesen felmerült többletköltségek és 
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elmaradt jövedelem ellentételezése 
céljából nyújtható támogatás.

Or. nl

Módosítás 586
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azaz törölve
i) az i. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termelés speciális típusai 
esetében járó támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha tiszteletben tartják 
az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
követelményeket,
a ii. alpontban említett, a mezőgazdasági 
termékek minőségének javítása céljára 
nyújtott támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha az összhangban van az 
509/2006/EK tanácsi rendelettel, az 
510/2006/EK tanácsi rendelettel, a 
834/2007/EK tanácsi rendelettel és az 
1234/2007/EK rendelet II. része II. 
címének I. fejezetével, valamint 
iii) a iii. alpontban említett, a 
mezőgazdasági termékek forgalmazási 
feltételeinek javítása céljára nyújtott 
támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha tiszteletben tartják a 
3/2008/EK tanácsi rendelet 2–5. cikkében 
meghatározott kritériumokat, és

Or. nl
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Módosítás 587
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az i. alpontban említett, a mezőgazdasági 
termelés speciális típusai esetében járó 
támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha tiszteletben tartják az agrár-
környezetvédelmi kifizetések tekintetében
az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (3) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott követelményeket,

i) a növénytermesztés és állattenyésztés i. 
alpontban meghatározott módjai esetében, 
ha tiszteletben tartják a 128. cikk (1) 
bekezdésében leírt eljárási rendben 
megszabott követelményeket és ezek 
összeegyeztethetők az 1698/2005/EK 
rendelet ide vonatkozó rendelkezéseivel,

Or. el

Módosítás 588
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kizárólag az érintett célkitűzések 
megvalósítása érdekében ténylegesen 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
jövedelem ellentételezése céljából.

törölve

Or. ro

Indokolás

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.
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Módosítás 589
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kizárólag az érintett célkitűzések 
megvalósítása érdekében ténylegesen 
felmerült többletköltségek és elmaradt 
jövedelem ellentételezése céljából.

törölve

Or. nl

Módosítás 590
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás: 

törölve

a) az egységes támogatási rendszernek az 
érintett ágazatban az 54., 55. és 71. cikkel 
összhangban történő teljes végrehajtását 
követően.
b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben.

Or. en

Indokolás

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Adlib Express Watermark



AM\739858HU.doc 63/67 PE412.054v01-00

HU

Módosítás 591
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

törölve

(a) az egységes támogatási rendszernek az 
érintett ágazatban az 54., 55. és 71. cikkel 
összhangban történő teljes végrehajtását 
követően.
(b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben.

Or. ro

Indokolás

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Módosítás 592
Vincenzo Aita

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak olyan mértékű 
támogatás nyújtható, amely elegendő 
ösztönzést nyújt a foglalkoztatás és 
termelés aktuális szintjének 
fenntartásához.

Or. it
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Módosítás 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedések céljára csak a 
következő esetekben nyújtható támogatás:

Or. en

Indokolás

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.

Módosítás 594
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a következő 
esetekben nyújtható támogatás:

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedések céljára csak a 
következő esetekben nyújtható támogatás:

Or. en

Indokolás

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.
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Módosítás 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszernek az 
érintett ágazatban az 54., 55. és 71. cikkel 
összhangban történő teljes végrehajtását 
követően. 

törölve

Or. es

Módosítás 596
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszernek az 
érintett ágazatban az 54., 55. és 71. cikkel 
összhangban történő teljes végrehajtását 
követően.

a) ha a támogatás termeléstől való teljes 
függetlenítését minden ágazatban 
egységesen végrehajtják,

Or. en

Módosítás 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszernek az 
érintett ágazatban az 54., 55. és 71. cikkel 
összhangban történő teljes végrehajtását 
követően.

a) ha a támogatás termeléstől való teljes 
függetlenítését minden ágazatban 
egységesen végrehajtják,

Or. en
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Módosítás 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben.

törölve

Or. en

Módosítás 599
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben.

törölve

Or. en

Módosítás 600
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben. 

törölve 

Or. sk
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Indokolás

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Módosítás 601
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben.

b) a termelés jelenlegi szintje 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben, a támogatások termeléstől való 
függetlenítése alapelvének sérelme nélkül. 

Or. de

Indokolás

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung
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