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Módosítás 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009., a 2010. és a 2011. évre 
vonatkozóan az 1006 10 KN-kód alá 
tartozó rizst termesztő mezőgazdasági 
termelők részére az e szakaszban 
megállapított feltételek mellett jár 
támogatás.

Az 1006 10 KN-kód alá tartozó rizst 
termesztő mezőgazdasági termelők részére 
az e szakaszban megállapított feltételek 
mellett jár támogatás.

Or. fr

Indokolás

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Módosítás 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009., a 2010. és a 2011. évre 
vonatkozóan az 1006 10 KN-kód alá 
tartozó rizst termesztő mezőgazdasági 
termelők részére az e szakaszban 
megállapított feltételek mellett jár 
támogatás.

2009-től kezdődően az 1006 10 KN-kód 
alá tartozó rizst termesztő mezőgazdasági 
termelők részére az e szakaszban 
megállapított feltételek mellett jár 
támogatás.

Or. es
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Módosítás 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg
EUR/ha

2009 2010 és 2011
Bulgária 345,255 172,627
Görögország 561,00 280,5
Spanyolország 476,25 238,125
Franciaország 411,75 205,875
Olaszország 453,00 226,5
Magyarország 232,50 116,25
Portugália 453,75 226,875
Románia 126,075 63,037

Módosítás
EUR/ha

2009-től kezdődően
Bulgária 345,255

Görögország 561,00
Spanyolország 476,25

Franciaország 411,75
Olaszország 453,00

Magyarország 232,50
Portugália 453,75

Románia 126,075

Or. es



AM\740091HU.doc 5/53 PE412.069v01-00

HU

Módosítás 684
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Románia: 500 ha – Románia: 8 187 ha

Or. ro

Indokolás

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Módosítás 685
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Románia: 500 ha – Románia: 8 187 ha

Or. ro

Indokolás

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Módosítás 686
Bernadette Bourzai

Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – 1 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1A. SZAKASZ
HÉJAS GYÜMÖLCSŰEKRE 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS

74a. cikk
Hatály

(1) A héjas gyümölcsűeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
szakaszban megállapított feltételek mellett 
jár közösségi támogatás.
A héjas gyümölcsűek közé tartoznak a 
következők:
– a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá 
tartozó mandula,
– a 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá 
tartozó mogyoró,
– a 0802 31 és a 0802 32 KN-kód alá 
tartozó dió,
– a 0802 50 KN-kód alá tartozó pisztácia,
– az 1212 10 10 KN-kód alá tartozó 
szentjánoskenyér.
(2) Az egyes tagállamok differenciált 
támogatást nyújthatnak a termékektől 
függően vagy a 74b. cikk (3) bekezdésében 
megállapított nemzeti garantált terület (a 
továbbiakban: NGT) növelésével vagy 
csökkentésével. Az egyes tagállamokban 
azonban az egy adott évben odaítélt 
támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 74b. cikk (1) 
bekezdésében említett felső határt.

74b. cikk
Terület

(1) Az egyes tagállamok a (3) bekezdésben 
számukra meghatározott NGT 
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hektárszáma és a 120,75 EUR átlagösszeg 
szorzataként kiszámított felső határon 
belül nyújtanak közösségi támogatást.
(2) A garantált legnagyobb terület 
829 229 ha.
(3) A (2) bekezdésben említett garantált 
legnagyobb terület a következő nemzeti 
garantált területekre (NGT) oszlik:
Nemzeti garantált terület (hektár)
Belgium 100 ha
Bulgária 11 984 ha
Németország 1 500 ha
Görögország 41 100 ha
Spanyolország 568 200 ha
Franciaország 17 300 ha
Olaszország 130 100 ha
Ciprus 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Magyarország 2 900 ha
Hollandia 100 ha
Ausztria 100 ha
Lengyelország 4 200 ha
Portugália 41 300 ha
Románia 1 645 ha
Szlovénia 300 ha
Szlovákia 3 100 ha
Egyesült Királyság 100 ha

(4) Az egyes tagállamok objektív ismérvek 
alapján alterületekre oszthatják NGT-
jüket, különösen regionális szinten vagy a 
termeléstől függően.

74c. cikk
A bázisterület alterületeinek túllépése

Amennyiben egy tagállam alterületekre 
osztja bázisterületnek minősülő NGT-jét, 
és annak egy vagy több alterületét 
túllépik, a bázisterület olyan alterületein 
működő mezőgazdasági termelők 
tekintetében, amelyeken túllépték a 
területi korlátozást, abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
közösségi támogatást igényeltek.
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E csökkentést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az érintett tagállamban a 
bázisterület olyan alterületeinek 
fennmaradó területei, ahol nem érték el a 
megfelelő területi korlátozást, 
újraelosztásra kerültek a bázisterület 
olyan alterületei között, ahol túllépték az 
említett területi korlátozást.

74d. cikk
A támogatási jogosultság feltételei

(1) A közösségi támogatás kifizetése 
különösen egy minimális 
parcellamérethez és faállomány-
sűrűséghez kötött.
(2) Fejlesztési program hatálya alatt álló 
területek az azt az évet követő év január 1-
jén válnak támogatásra jogosulttá e 
rendszer alapján, amelyben a fejlesztési 
program lejár.
(3) Az egyes tagállamok a mezőgazdasági 
termelőknek a 1234/2007/EK rendelet 
125b. cikke értelmében elismert termelői 
szervezetekben való tagságához köthetik a 
közösségi támogatás odaítélését.
(4) A (3) bekezdés rendelkezésének 
alkalmazása esetén a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben 
említett támogatást a tagjai nevében eljáró 
termelői szervezet részére fizetik ki.
A termelői szervezetnek odaítélt támogatás 
összegét ki kell fizetni a tagok részére. A 
tagállamok azonban felhatalmazhatják a 
termelői szervezetet arra, hogy a tagjainak 
nyújtott szolgáltatások fejében legfeljebb a 
közösségi támogatás 2%-a erejéig 
levonjanak annak összegéből.

Or. fr

Indokolás

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 



AM\740091HU.doc 9/53 PE412.069v01-00

HU

européennes et traverse encore une situation délicate.

Módosítás 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1A. SZAKASZ
HÉJAS GYÜMÖLCSŰEKRE 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS

74a. cikk
Hatály

(1) A héjas gyümölcsűeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
szakaszban megállapított feltételek mellett 
jár közösségi támogatás.
A héjas gyümölcsűek közé tartoznak a 
következők:
– a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá 
tartozó mandula,
– a 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá 
tartozó mogyoró,
– a 0802 31 és a 0802 32 KN-kód alá 
tartozó dió,
– a 0802 50 KN-kód alá tartozó pisztácia,
– az 1212 10 10 KN-kód alá tartozó 
szentjánoskenyér.
(2) Az egyes tagállamok differenciált 
támogatást nyújthatnak a termékektől 
függően vagy a 74b. cikk (3) bekezdésében 
megállapított nemzeti garantált terület (a 
továbbiakban: NGT) növelésével vagy 
csökkentésével. Az egyes tagállamokban 
azonban az egy adott évben odaítélt 
támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 74b. cikk (1) 
bekezdésében említett felső határt.

74b. cikk
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Terület
(1) Az egyes tagállamok a (3) bekezdésben 
számukra meghatározott NGT 
hektárszáma és a 120,75 EUR átlagösszeg 
szorzataként kiszámított felső határon 
belül nyújtanak közösségi támogatást.
(2) A garantált legnagyobb terület 
829 229 ha.
(3) A (2) bekezdésben említett garantált 
legnagyobb terület a következő nemzeti 
garantált területekre (NGT) oszlik:
Nemzeti garantált terület (hektár)
Belgium 100 ha
Bulgária 11 984 ha
Németország 1 500 ha
Görögország 41 100 ha
Spanyolország 568 200 ha
Franciaország 17 300 ha
Olaszország 130 100 ha
Ciprus 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
Magyarország 2 900 ha
Hollandia 100 ha
Ausztria 100 ha
Lengyelország 4 200 ha
Portugália 41 300 ha
Románia 1 645 ha
Szlovénia 300 ha
Szlovákia 3 100 ha
Egyesült Királyság 100 ha
(4) Az egyes tagállamok objektív ismérvek 
alapján alterületekre oszthatják NGT-
jüket, különösen regionális szinten vagy a 
termeléstől függően.

74c. cikk
A bázisterület alterületeinek túllépése

Amennyiben egy tagállam alterületekre 
osztja bázisterületnek minősülő NGT-jét, 
és annak egy vagy több alterületét
túllépik, a bázisterület olyan alterületein 
működő mezőgazdasági termelők 
tekintetében, amelyeken túllépték a 
területi korlátozást, abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
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csökkenteni kell a területet, amelyre 
közösségi támogatást igényeltek.
E csökkentést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az érintett tagállamban a 
bázisterület olyan alterületeinek 
fennmaradó területei, ahol nem érték el a 
megfelelő területi korlátozást, 
újraelosztásra kerültek a bázisterület 
olyan alterületei között, ahol túllépték az 
említett területi korlátozást.

74d. cikk
A támogatási jogosultság feltételei

(1) A közösségi támogatás kifizetése 
különösen egy minimális 
parcellamérethez és faállomány-
sűrűséghez kötött.
(2) Fejlesztési program hatálya alatt álló 
területek az azt az évet követő év január 1-
jén válnak támogatásra jogosulttá e 
rendszer alapján, amelyben a fejlesztési 
program lejár.
(3) Az egyes tagállamok a mezőgazdasági 
termelőknek a 1234/2007/EK rendelet 
125b. cikke értelmében elismert termelői 
szervezetekben való tagságához köthetik a 
közösségi támogatás odaítélését.
(4) A (3) bekezdés rendelkezésének 
alkalmazása esetén a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben 
említett támogatást a tagjai nevében eljáró 
termelői szervezet részére fizetik ki.
A termelői szervezetnek odaítélt támogatás 
összegét ki kell fizetni a tagok részére. A 
tagállamok azonban felhatalmazhatják a 
termelői szervezetet arra, hogy a tagjainak 
nyújtott szolgáltatások fejében legfeljebb a 
közösségi támogatás 2%-a erejéig
levonjanak annak összegéből.

Or. fr
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Indokolás

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial.

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003.

Módosítás 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1A. SZAKASZ
HÉJAS GYÜMÖLCSŰEKRE 

VONATKOZÓ TERÜLETALAPÚ 
TÁMOGATÁS

74a. cikk
Közösségi támogatás

(1) A héjas gyümölcsűeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
fejezetben megállapított feltételek mellett 
jár közösségi támogatás.
A héjas gyümölcsűek közé tartoznak a 
következők:



AM\740091HU.doc 13/53 PE412.069v01-00

HU

– a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá 
tartozó mandula,
– a 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá 
tartozó mogyoró,
– a 0802 31 és a 0802 32 KN-kód alá 
tartozó dió,
– a 0802 50 KN-kód alá tartozó pisztácia,
– az 1212 10 10 KN-kód alá tartozó 
szentjánoskenyér.
(2) Az egyes tagállamok differenciált 
támogatást nyújthatnak a termékektől 
függően vagy a 84. cikk (1) bekezdésében 
megállapított nemzeti garantált terület (a 
továbbiakban: NGT) növelésével vagy 
csökkentésével. Az egyes tagállamokban 
azonban az egy adott évben odaítélt 
támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett felső határt.

74b. cikk
Terület

(1) Az egyes tagállamok a (3) bekezdésben 
számukra meghatározott NGT 
hektárszáma és a 120,75 EUR átlagösszeg 
szorzataként kiszámított felső határon 
belül nyújtanak közösségi támogatást.
(2) A garantált legnagyobb terület 
829 229 ha.
(3) A (2) bekezdésben említett garantált 
legnagyobb terület a következő nemzeti 
garantált területekre (NGT) oszlik:
Belgium 100 ha
Bulgária 11 984 ha
Németország 1 500 ha
Franciaország 17 300 ha
Görögország 41 100 ha
Olaszország 130 100 ha
Ciprus 5 100 ha
Luxemburg 100 ha
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Magyarország 2 900 ha
Hollandia 100 ha
Ausztria 100 ha
Lengyelország 4 200 ha
Portugália 41 300 ha
Románia 1 645 ha
Szlovénia 300 ha
Szlovákia 3 100 ha
Spanyolország 568 200 ha
Egyesült Királyság 100 ha
(4) Az egyes tagállamok objektív ismérvek 
alapján alterületekre oszthatják NGT-
jüket, különösen regionális szinten vagy a 
termeléstől függően. 

74c. cikk
A bázisterület alterületeinek túllépése

Amennyiben egy tagállam alterületekre 
osztja bázisterületnek minősülő NGT-jét, 
és annak egy vagy több alterületét 
túllépik, a bázisterület olyan alterületein 
működő mezőgazdasági termelők 
tekintetében, amelyeken túllépték a 
területi korlátozást, abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
közösségi támogatást igényeltek. E 
csökkentést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az érintett tagállamban a 
bázisterület olyan alterületeinek 
fennmaradó területei, ahol nem érték el a 
megfelelő területi korlátozást, 
újraelosztásra kerültek a bázisterület 
olyan alterületei között, ahol túllépték az 
említett területi korlátozást.

74d. cikk
A támogatási jogosultság feltételei

(1) A közösségi támogatás kifizetése 
különösen egy minimális 
parcellamérethez és faállomány-
sűrűséghez kötött.
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(2) A gyümölcs- és zöldségpiac közös 
szervezéséről szóló, 1972. május 18-i 
1035/72/EGK tanácsi rendelet1 14. cikke 
értelmében fejlesztési program hatálya 
alatt álló területek az azt az évet követő év 
január 1-jén válnak támogatásra 
jogosulttá e rendszer alapján, amelyben a 
fejlesztési program lejár.
(3) Az egyes tagállamok a mezőgazdasági 
termelőknek a 1234/2007/EK rendelet 
125b. vagy 125e. cikke értelmében 
elismert termelői szervezetekben való 
tagságához köthetik a közösségi 
támogatás odaítélését.
(4) A (3) bekezdés rendelkezésének 
alkalmazása esetén a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben 
említett támogatást a tagjai nevében eljáró 
termelői szervezet részére fizetik ki. A 
termelői szervezetnek odaítélt támogatás 
összegét ki kell fizetni a tagok részére. A 
tagállamok azonban felhatalmazhatják a 
termelői szervezetet arra, hogy a tagjainak 
nyújtott szolgáltatások fejében legfeljebb a 
közösségi támogatás 2%-a erejéig 
levonjanak annak összegéből.

74e. cikk
Nemzeti támogatás

(1) A közösségi támogatás 
kiegészítéseként a tagállamok 
hektáronként legfeljebb 120,75 EUR 
összegig terjedő nemzeti támogatást 
nyújthatnak évente.
(2) Nemzeti támogatás csak közösségi 
támogatásban részesülő területre 
fizethető.
(3) Az egyes tagállamok a mezőgazdasági 
termelőknek a 1234/2007/EK rendelet 
125b. vagy 125e. cikke értelmében 
elismert termelői szervezetekben való 
tagságához köthetik a nemzeti támogatás 
odaítélését.
___________
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1 HL L 118.,1972.5.20., 1. o.

Or. es

Módosítás 689
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74a. cikk
A támogatás feltételei és összege

(1) Az energianövényekkel bevetett 
területekre hektáronként 45 EUR 
támogatás jár évente az e fejezetben 
megállapított feltételek mellett.
Az energianövények közé elsősorban az 
alábbi energiatermékek előállítására 
szolgáló növények tartoznak:
– a közlekedési ágazatban a 
bioüzemanyagok vagy az egyéb megújuló 
üzemanyagok használatának 
előmozdításáról szóló, 2003 május 8-i 
2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének 2. pontjában 
felsorolt, bioüzemanyagnak minősülő 
termékek,
– biomasszából előállított villamos és 
hőenergia.
(2) Támogatás csak olyan területre 
nyújtható, amely a mezőgazdasági termelő 
és a feldolgozóipar között létrejött 
szerződés hatálya alá tartozik, kivéve ha a 
feldolgozást maga a mezőgazdasági 
termelő végzi a mezőgazdasági üzem 
területén.

74b. cikk
Terület

(1) A garantált legnagyobb terület, 
amelyre támogatás nyújtható, 1 500 000 
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ha.
(2) Amennyiben az összterület, amelyre a 
mezőgazdasági termelők támogatást 
igényelnek, meghaladja a garantált 
legnagyobb területet, a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
támogatást igényeltek.

74c. cikk
Az energianövények jegyzékének 

felülvizsgálata
A 74a. cikkben felsorolt termékek köre a 
128. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban bővíthető vagy 
szűkíthető.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1A. SZAKASZ
KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ 
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DURUMBÚZÁRA VONATKOZÓ 
TÁMOGATÁS

74a. cikk
Hatály

Az 1001 10 00 KN-kód alá tartozó 
durumbúzát termesztő mezőgazdasági 
termelők részére az e fejezetben 
megállapított feltételek mellett jár 
támogatás.

74b. cikk
A támogatás összege és a támogatás iránti 

jogosultság
(1) A támogatás összege hektáronként 40 
EUR.
(2) A támogatás odaítélése olyan fajták 
minősített vetőmagja meghatározott 
mennyiségének használatához kötött, 
amelyeket az érintett termelési övezetben 
mint a búzadara és tésztafélék gyártására 
alkalmas, magas minőségű termést 
eredményező fajtákat elismertek.

74c. cikk
Terület

(1) Támogatás a hagyományos 
termőterületeken, a nemzeti bázisterület 
erejéig ítélhető oda.
A bázisterületek mérete a következő:
Bulgária 21 800 ha
Görögország 17 000 ha
Spanyolország 594 000 ha
Franciaország 208 000 ha
Olaszország 1 646 000 ha
Ciprus 6 183 ha
Magyarország 2 500 ha
Ausztria 7 000 ha
Portugália 118 000 ha
(2) Az egyes tagállamok objektív ismérvek 
alapján alterületekre oszthatják 
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bázisterületüket.
74d. cikk

A területi korlátozás túllépése
(1) Amennyiben az összterület, amelyre a 
mezőgazdasági termelők támogatást 
igényelnek, meghaladja a bázisterületet, 
abban az évben mezőgazdasági 
termelőnként arányosan csökkenteni kell 
a területet, amelyre támogatást igényeltek.
(2) Amennyiben egy tagállam 
alterületekre osztja bázisterületét, az (1) 
bekezdésben előírt csökkentést csak a 
bázisterület olyan alterületein működő 
mezőgazdasági termelőkre kell 
alkalmazni, ahol túllépték a megfelelő 
területi korlátozást. E csökkentést abban 
az esetben kell alkalmazni, ha az érintett 
tagállamban a bázisterület olyan 
alterületeinek fennmaradó területei, ahol 
nem érték el a megfelelő területi 
korlátozást, újraelosztásra kerültek a 
bázisterület olyan alterületei között, ahol 
túllépték az említett területi korlátozást.

Or. es

Indokolás

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Módosítás 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 1 b szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1B. SZAKASZ
FEHÉRJENÖVÉNYEKRE 

VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
74e. cikk
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Hatály
A fehérjenövényeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
fejezetben megállapított feltételek mellett 
jár támogatás.
A fehérjenövények közé tartoznak a 
következők:
– a 0713 10 KN-kód alá tartozó borsó;
– a 0713 50 KN-kód alá tartozó lóbab;
– a korábbi 1209 29 50 KN-kód alá 
tartozó édes csillagfürt.

74f. cikk
A támogatás összege és a támogatásra 

való jogosultság
A támogatás összege a tejes érést követően 
betakarított fehérjenövények esetén 
hektáronként 55,57 EUR.
Azonban a teljes egészében bevetett és a 
helyi előírásokkal összhangban művelt 
területen termesztett olyan növények, 
amelyek az érintett tagállam által elismert 
rendkívüli időjárási viszonyok 
következtében nem érik el a tejes érés 
szakaszát, támogatásra jogosultak 
maradnak azzal a feltétellel, hogy a 
mezőgazdasági termelő nem használja 
egyéb célra az adott területet az említett 
növekedési szakasz beálltáig.

74g. cikk
Terület

(1) A garantált legnagyobb terület, 
amelyre támogatás nyújtható, 1 600 000 
ha.
(2) Amennyiben az összterület, amelyre a 
mezőgazdasági termelők támogatást 
igényelnek, meghaladja a garantált 
legnagyobb területet, az adott évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
támogatást igényeltek, a közvetlen 
kifizetések irányítóbizottságának 
eljárásával összhangban.
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Or. es

Indokolás

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Módosítás 692
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2009/2010-es és a 2010/2011-es 
gazdasági évre 66,32 EUR;

a) a 2009/2010-es, a 2010/2011-es, a 
2011/2012-es és a 2012/2013-as gazdasági 
évre 66,32 EUR;

Or. en

Indokolás

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Módosítás 693
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2011/2012-es és a 2012/2013-as 
gazdasági évre 33,16 EUR.

törölve

Or. en

Indokolás

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Módosítás 694
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot 
termesztő mezőgazdasági termelők részére
az e szakaszban megállapított feltételek 
mellett jár támogatás.

Az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot 
termesztő mezőgazdasági termelők részére
a 637/2008/EK tanácsi rendeletben
megállapított feltételek mellett jár 
támogatás.

Or. es

Módosítás 695
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78. cikk törölve
Feltételek

(1) A támogatást a gyapottal bevetett 
támogatható terület hektárszáma után 
nyújtják. A támogatható területnek a 
tagállam által gyapottermelés céljából 
engedélyezett mezőgazdasági földterületen 
kell elhelyezkednie, azt engedélyezett 
fajtákkal kell bevetni, és a tényleges 
betakarításig rendes növekedési feltételek 
között kell tartani.
A 77. cikkben említett támogatást csak 
megbízható és kifogástalan kereskedelmi 
minőségű termékek esetében fizetik ki.
(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett földterületet és fajtákat a 128. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
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összhangban elfogadott részletes 
szabályoknak és feltételeknek megfelelően
engedélyezik.

Or. es

Indokolás

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Módosítás 696
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79. cikk törölve
Bázisterületek és összegek
(1) A nemzeti bázisterületek mértéke a 
következő:
– Bulgária: 10 237 hektár,
– Görögország: 370 000 hektár,
– Spanyolország: 70 000 hektár,
– Portugália: 360 hektár,
(2) A támogatás összege támogatható 
hektáronként a következő:
– Bulgária: 263 euro,
– Görögország: 594 euro 300 000 
hektárra és 342,85 euro a fennmaradó 
70 000 hektárra,
– Spanyolország: 1 039 euro,
– Portugália: 556 euro.
(3) Amennyiben egy adott tagállamban és 
egy adott évben a gyapottal bevetett 
támogatható terület meghaladja az (1) 
bekezdésben meghatározott bázisterületet, 
a (2) bekezdésben e tagállamra 
meghatározott támogatást a bázisterület 
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túllépésének arányában csökkenteni kell.
Görögország esetében azonban az arányos 
csökkentést a nemzeti bázisterület 70 000 
hektáros részére meghatározott támogatás 
összege tekintetében kell alkalmazni a 
202,2 millió EUR teljes összeg 
figyelembevétele céljából.
(4) E cikk részletes alkalmazási szabályait 
a 128. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 697
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80. cikk törölve
Elismert ágazati szervezetek

(1) E szakasz alkalmazásában „elismert 
ágazati szervezet”: gyapottermelők és 
legalább egy gyapottisztító által létrehozott 
jogi személy, amely a következő 
tevékenységeket folytatja: 
– a gyapot forgalomba hozatala 
koordinációjának javítása, különösen 
piackutatás és piaci tanulmányok által,
– a közösségi szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződési formák elkészítése,
– a termelés irányítása annak érdekében, 
hogy olyan termékeket állítson elő, 
amelyek jobban igazodnak a piaci 
igényekhez és a fogyasztói 
szükségletekhez, különösen a minőség és
a fogyasztóvédelem tekintetében,
– a termelési módszerek és eszközök 
korszerűsítése a termékminőség javítása 
érdekében,
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– értékesítési stratégiák kidolgozása a 
gyapot promóciója céljából 
minőségtanúsítási rendszerek révén.
(2) A gyapottisztító helye szerinti tagállam 
elismeri az adott ágazati szervezetet, ha az 
megfelel a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
meghatározandó kritériumoknak.

Or. es

Módosítás 698
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

81. cikk törölve
A támogatás kifizetése

(1) A termelőknek a támogatást a 79. cikk 
alapján, támogatható hektáronként 
nyújtják.
(2) Az elismert ágazati szervezetekben 
tagsággal rendelkező termelőknek a 
támogatást a 79. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott bázisterületen található 
támogatható hektáronként nyújtják, 
3 euróval megnövelt értékben.

Or. es

Módosítás 699
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás legfeljebb öt egymást 
követő éven keresztül nyújtható azon 

(2) A támogatás a 2013/2014-es gazdasági
évig nyújtható.
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gazdasági évtől kezdődően, amelyben az 
(1) bekezdésben említett 50%-os küszöböt 
elérték, de legkésőbb a 2013/2014-es 
gazdasági évre vonatkozóan.

Or. it

Indokolás

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Módosítás 700
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás legfeljebb öt egymást 
követő éven keresztül nyújtható azon 
gazdasági évtől kezdődően, amelyben az 
(1) bekezdésben említett 50%-os küszöböt 
elérték, de legkésőbb a 2013/2014-es 
gazdasági évre vonatkozóan.

(2) A támogatás a 2013/2014-es gazdasági
évig nyújtható.

Or. it

Indokolás

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Módosítás 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás legfeljebb öt egymást 
követő éven keresztül nyújtható azon 
gazdasági évtől kezdődően, amelyben az 
(1) bekezdésben említett 50%-os küszöböt 
elérték, de legkésőbb a 2013/2014-es 
gazdasági évre vonatkozóan.

(2) A támogatás a 2013/2014-es gazdasági
évig nyújtható.

Or. it

Indokolás

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Módosítás 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 4 a szakasz (új) – 84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4A. SZAKASZ
FEHÉRJENÖVÉNYEKRE 

VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
84a. cikk
Hatály

A fehérjenövényeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
cikkben megállapított feltételek mellett jár 
támogatás. A fehérjenövények közé 
tartoznak a következők:
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– a 0713 10 KN-kód alá tartozó borsó;
– a 0713 50 KN-kód alá tartozó lóbab;
– a korábbi 1209 29 50 KN-kód alá 
tartozó édes csillagfürt;
– a lucerna és a lucerna-fű keverékek;
– a lóhere és a takarmánylóhere.

Or. de

Indokolás

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern.
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Módosítás 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 4 a szakasz (új) – 84 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84b. cikk
A támogatás összege és a támogatásra 

való jogosultság
A támogatás összege a tejes érést követően 
betakarított lóbab, édes csillagfürt és 
borsó esetén hektáronként 80 EUR. 
Azonban a teljes egészében bevetett és a 
helyi előírásokkal összhangban művelt 
területen termesztett olyan növények, 
amelyek az érintett tagállam által elismert 
rendkívüli időjárási viszonyok 
következtében nem érik el a tejes érés 
szakaszát, támogatásra jogosultak 
maradnak azzal a feltétellel, hogy a 
mezőgazdasági termelő nem használja 
egyéb célra az adott területet az említett 
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növekedési szakasz beálltáig.
A lóhere- és lucernavetemények esetén a 
támogatás összege 80 EUR az évente 
legalább kétszer kaszált olyan területek 
vonatkozásában, amelyeknél a 
kaszálásból származó terméket 
takarmányként hasznosítják.

Or. de

Módosítás 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 4 a szakasz (új) – 84 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84c. cikk
Terület

(1) A garantált legnagyobb terület, 
amelyre támogatás nyújtható, 2 000 000 
ha.
(2) Amennyiben az összterület, amelyre a 
mezőgazdasági termelők támogatást 
igényelnek, meghaladja a garantált 
legnagyobb területet, a 144. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
támogatást igényeltek.

Or. de
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Módosítás 705
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 56. cikk (1) bekezdésének vagy a 
117. cikk (1) bekezdésének alkalmazása 
esetén az ezen rendelkezésekben említett 
időszakban az e szakaszban foglalt 
feltételek mellett átmeneti területalapú 
támogatás nyújtható a feldolgozásra szánt 
paradicsomfajtákat termesztő 
mezőgazdasági termelőknek.

törölve

(2) Az 56. cikk (2) bekezdésének vagy a 
117. cikk (2) bekezdésének alkalmazása 
esetén az e rendelkezésekben említett 
időszakban az e szakaszban foglalt 
feltételek mellett átmeneti területalapú 
támogatás nyújtható a tagállamok által 
meghatározott, feldolgozásra szánt, az 56. 
cikk (2) bekezdése harmadik 
albekezdésében felsorolt egy vagy több 
gyümölcs- és zöldségfajtát termesztő 
mezőgazdasági termelőknek.

Or. it

Módosítás 706
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 56. cikk (1) bekezdésének vagy a 
117. cikk (1) bekezdésének alkalmazása 
esetén az ezen rendelkezésekben említett 
időszakban az e szakaszban foglalt 
feltételek mellett átmeneti területalapú 
támogatás nyújtható a feldolgozásra szánt 
paradicsomfajtákat termesztő 

törölve
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mezőgazdasági termelőknek.
(2) Az 56. cikk (2) bekezdésének vagy a 
117. cikk (2) bekezdésének alkalmazása 
esetén az e rendelkezésekben említett 
időszakban az e szakaszban foglalt 
feltételek mellett átmeneti területalapú 
támogatás nyújtható a tagállamok által 
meghatározott, feldolgozásra szánt, az 56. 
cikk (2) bekezdése harmadik 
albekezdésében felsorolt egy vagy több 
gyümölcs- és zöldségfajtát termesztő 
mezőgazdasági termelőknek.

Or. it

Indokolás

Soppressione dell'articolo 56

Módosítás 707
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a paradicsom, illetve az 
56. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében felsorolt valamennyi 
gyümölcs és zöldség termesztésére 
használt hektárokra jutó támogatást 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján határozzák meg.

törölve

(2) A támogatások teljes összege 
semmilyen esetben sem haladhatja meg az 
53. cikk (2) bekezdésével vagy a 117. 
cikkel összhangban megállapított felső 
határt.
(3) A támogatást csak olyan területekre 
vonatkozóan kell megadni, amelyeken az 
1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének j) pontjában felsorolt 
termékké történő feldolgozásra vonatkozó 
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szerződés keretében folyik a termelés.
(4) A tagállamok a közösségi támogatás 
odaítélését további objektív és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokhoz köthetik, beleértve a 
mezőgazdasági termelőknek az 
1234/2007/EK rendelet 125b. cikke, illetve 
125d. cikke értelmében elismert termelői 
szervezetben vagy termelői csoportban 
való tagságát.

Or. it

Módosítás 708
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a paradicsom, illetve az 
56. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében felsorolt valamennyi 
gyümölcs és zöldség termesztésére 
használt hektárokra jutó támogatást 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján határozzák meg.

törölve

(2) A támogatások teljes összege 
semmilyen esetben sem haladhatja meg az 
53. cikk (2) bekezdésével vagy a 117. 
cikkel összhangban megállapított felső 
határt.
(3) A támogatást csak olyan területekre 
vonatkozóan kell megadni, amelyeken az 
1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének j) pontjában felsorolt 
termékké történő feldolgozásra vonatkozó 
szerződés keretében folyik a termelés.
(4) A tagállamok a közösségi támogatás 
odaítélését további objektív és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokhoz köthetik, beleértve a 
mezőgazdasági termelőknek az 
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1234/2007/EK rendelet 125b. cikke, illetve 
125d. cikke értelmében elismert termelői 
szervezetben vagy termelői csoportban 
való tagságát.

Or. it

Indokolás

Soppressione de ll'articolo 56

Módosítás 709
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. december 31-ével záródó 
időszakban átmeneti területalapú 
támogatást kell alkalmazni a feldolgozásra 
termelt, a 0810 10 00 KN-kód alá tartozó 
szamócára és a 0810 20 10 KN-kód alá 
tartozó málnára vonatkozóan.

(1) A 2012. december 31-ével záródó 
időszakban átmeneti területalapú 
támogatást kell alkalmazni a feldolgozásra 
termelt, a 0810 10 00 KN-kód alá tartozó 
szamócára és a 0810 20 10 KN-kód alá 
tartozó málnára vonatkozóan. Az átmeneti 
támogatást 2015-ig meg lehet 
hosszabbítani.

Or. pl

Indokolás

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru.
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Módosítás 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A héjas gyümölcsűekre vonatkozó 
külön támogatás
A héjas gyümölcsűekre az 1782/2003 
rendelet 83–86. cikke értelmében 
vonatkozó külön kifizetések 2013-ig 
változatlanok maradnak.

Or. es

Módosítás 711
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
7 szakasz – 88–96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. szakasz törölve
JUH- ÉS KECSKEFÉLÉKRE 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
(az egész szakasz)

Or. en

Indokolás

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Módosítás 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
7 szakasz – 88–96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. szakasz törölve
JUH- ÉS KECSKEFÉLÉKRE 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
(az egész szakasz)

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 713
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Külön intézkedésekre van szükség az 
EU-n belül a súlyos hanyatlással küzdő 
juhágazat támogatására. Az európai juh-
/bárány- és kecskeágazat jövőjéről szóló, 
2008. június 19-i parlamenti 
állásfoglalásban szereplő ajánlásokat 
alkalmazni kell.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Módosítás 714
Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kötelező címkézési rendszer 
bevezetése a juhhústermékekre 
vonatkozóan az Európai Unión belül, 
közösségi logóval.

Or. en

Indokolás

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Módosítás 715
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
8 szakasz – 97-108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szakasz törölve
MARHA- ÉS BORJÚHÚSRA 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
(az egész szakasz)

Or. en

Indokolás

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Módosítás 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
8 szakasz – 97-108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szakasz törölve
MARHA- ÉS BORJÚHÚSRA 
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
(az egész szakasz)

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 717
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 1 fejezet – 8 a szakasz (új) – 108 a–d cikkek (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8A. SZAKASZ
A DOHÁNYRA VONATKOZÓ 

TÁMOGATÁS
108a. cikk

Alkalmazási kör
A 2010-es, 2011-es és 2012-es betakarítási 
évre támogatás adható a 2401 KN-kód alá 
tartozó nyersdohányt termelőknek a jelen 
fejezetben meghatározott feltételek szerint.

108b. cikk
Támogathatóság

A támogatást olyan termelőknek lehet 
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nyújtani, akik a 2000., 2001. és 2002. 
naptári évben a 2075/92/EGK rendelettel 
összhangban dohányra vonatkozó 
támogatásban részesültek, és olyan 
termelőknek, akik a 2001. január 1. és 
2005. december 31. közötti időszakban 
dohánytermelési kvótákhoz jutottak. A 
támogatás kifizetésére a következő 
feltételek vonatkoznak:
a) a dohány a 2848/98/EK bizottsági 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
termőterületről származik; 
b) meg kell felelni a 2848/98/EK 
rendeletben meghatározott minőségi 
követelményeknek;
c) a leveles dohányt a termelőnek 
termeltetési szerződés alapján kell az 
elsődleges feldolgozó üzemébe szállítania;
d) a támogatást a termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosításával és/vagy olyan 
objektív kritériumok alapján kell nyújtani, 
mint például a dohánytermelőknek az 1. 
célkitűzés szerinti régióba való tartozása 
vagy a bizonyos minőségű fajták
termelése.

108c. cikk
Összegek

A teljes támogatás maximális összege, 
ideértve a 111. cikk értelmében a 
Közösségi Dohányalapba 
átcsoportosítandó összegeket is, a 
következőképpen alakul:

(millió euróban)

2010–2012
Németország 21,287
Spanyolország 70,599
Franciaország 48,217
Olaszország 
(kivéve Puglia)

189,366

Portugália 8,468
2009–2012
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Magyarország p.m.
Bulgária p.m.
Románia p.m.
Lengyelország p.m.

108d. cikk
A Közösségi Dohányalapba történő 

átcsoportosítás
Az e fejezetnek megfelelően nyújtott 
támogatásnak a 2010–2012-es naptári 
évek tekintetében 5%-ával megegyező 
összeggel kell finanszírozni a 
2075/92/EGK rendelet 13. cikke szerint 
előírt Közösségi Dohányalap keretébe 
tartozó tájékoztatási intézkedéseket.

Or. el

Indokolás

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Módosítás 718
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egységes területalapú támogatási 
rendszert 2013. december 31-ig 
valamennyi új tagállam alkalmazhatja. Az 
új tagállamok legkésőbb az alkalmazás 
utolsó évének augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot az alkalmazás megszüntetésére 
vonatkozó szándékukról.

(3) Az egységes területalapú támogatási 
rendszert 2013. december 31-ig 
valamennyi új tagállam alkalmazhatja.
Egyébként az új tagállamokban a 2013 
utáni választási lehetőségek egyikeként az 
esetleges módosítások után meg lehet 
tartani az egységes területalapú 
támogatási rendszert. Az új tagállamok 
legkésőbb az alkalmazás utolsó évének 
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augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az 
alkalmazás megszüntetésére vonatkozó 
szándékukról.

Or. pl

Indokolás

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Módosítás 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egységes területalapú támogatási 
rendszer alkalmazási időszakának végét 
követően a közvetlen kifizetéseket kell 
alkalmazni a vonatkozó közösségi 
szabályoknak megfelelően és olyan 
mennyiségi paraméterek 
figyelembevételével mint a bázisterület, a 
támogatási felső határok és a maximális 
garantált mennyiség; az utóbbiak 
meghatározására minden egyes közvetlen 
kifizetés esetében a csatlakozási 
okmányokban és az azt követő közösségi 
jogszabályokban került sor. Az e rendelet 
110. cikkében az adott évre meghatározott 
százalékos értékeket ezt követően kell 
alkalmazni.

(4) Az egységes területalapú támogatási 
rendszer alkalmazási időszakának végét 
követően a közvetlen egyszeri kifizetések 
ugyanazon rendszerét kell alkalmazni,
mint a többi tagállamban.

Or. pl
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Indokolás

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Módosítás 720
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
112 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112a. cikk
Nemzeti tartalék

(1) Az egységes támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok nemzeti tartalékot 
képeznek, amely a VIIIa. mellékletben 
rögzített felső határ és az érintett év során 
ténylegesen teljesített közvetlen kifizetések 
teljes összege közötti különbségből áll. 
(2) Ebből a nemzeti tartalékból 
meríthetnek a 68. cikkben említett 
intézkedések végrehajtására szánt 
kifizetések teljesítéséhez, objektív 
kritériumok alapján és a termelők közötti 
egyenlő bánásmód biztosításával, 
valamint a piacgazdaság elveinek 
megsértése és a verseny torzítása nélkül.

Or. en

Indokolás

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 
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Módosítás 721
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2011. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

Or. en

Módosítás 722
Bogdan Golik  

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2011. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. pl

Indokolás

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Módosítás 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2011. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

Or. en

Indokolás

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Módosítás 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 725
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2013. január 1-jétől kell 
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alkalmazni.

Or. pl

Módosítás 726
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2013. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Módosítás 727
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2014. január 1-
jétől kell alkalmazni.

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. pl
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Módosítás 728
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2014. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni, de a C. pontban említett 
követelményeket Románia és Bulgária 
esetében 2016-tól kell alkalmazni;

Or. ro

Indokolás

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Módosítás 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet B. és C. pontjában 
említett követelményeket 2014. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

Or. en
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Módosítás 730
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. pl

Módosítás 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 732
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2011. költségvetési évtől kezdődően 
kiegészítő közösségi támogatásként 
484 millió EUR összeg áll rendelkezésre a 
dohánytermelő régiókban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretében tett intézkedések 
végrehajtása céljából, azokban a 
tagállamokban, amelyekben a 
dohánytermesztők a 2075/92/EK tanácsi 

törölve
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rendeletnek megfelelően 2000-ben, 2001-
ben és 2002-ben támogatást kaptak.

Or. en

Indokolás

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Módosítás 733
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2011. költségvetési évtől kezdődően 
kiegészítő közösségi támogatásként 
484 millió EUR összeg áll rendelkezésre a 
dohánytermelő régiókban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretében tett intézkedések 
végrehajtása céljából, azokban a 
tagállamokban, amelyekben a 
dohánytermesztők a 2075/92/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően 2000-ben, 2001-
ben és 2002-ben támogatást kaptak.

törölve

Or. el

Indokolás

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Módosítás 734
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2011. költségvetési évtől kezdődően 
kiegészítő közösségi támogatásként
484 millió EUR összeg áll rendelkezésre a 
dohánytermelő régiókban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretében tett intézkedések végrehajtása 
céljából, azokban a tagállamokban,
amelyekben a dohánytermesztők a 
2075/92/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően 2000-ben, 2001-ben és 2002-
ben támogatást kaptak.

A 2011. költségvetési évtől kezdődően 
kiegészítő közösségi támogatásként a 
tagállamok kizárólagos döntése alapján 
legfeljebb 484 millió EUR összeg állhat 
rendelkezésre az érintett országok 
dohánytermelő régióiban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretében tett intézkedések végrehajtása 
céljából. Az e lehetőséget választó 
tagállamok közül csak azok élhetnek ezzel 
az átcsoportosítással, amelyekben a 
dohánytermesztők a 2075/92/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően 2000-ben, 2001-
ben és 2002-ben támogatást kaptak

Or. el

Indokolás

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Módosítás 735
Brian Simpson, Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
132 cikk – 1 pont – b pont
378/2007/EK rendelet
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adott mezőgazdasági termelő 
esetében alkalmazandó, a(z) 

(5) Az adott mezőgazdasági termelő 
esetében alkalmazandó, a(z) 
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XXX/2008/EK rendelet (e rendelet) 7. 
cikkének alkalmazásából eredő moduláció 
5 százalékponttal csökkentett mértékét le 
kell vonni a tagállamok által az e cikk (4) 
bekezdése alapján alkalmazott önkéntes 
moduláció mértékéből. Mind levonandó 
százalékos értéknek, mind az önkéntes 
moduláció végső mértékének 0-val 
egyenlőnek vagy 0-nál nagyobbnak kell 
lennie.

XXX/2008/EK rendelet (e rendelet) 7. 
cikkének alkalmazásából eredő moduláció 
5 százalékponttal csökkentett mértékét le 
kell vonni a tagállamok által az e cikk (4) 
bekezdése alapján alkalmazott önkéntes 
moduláció mértékéből. Mind levonandó 
százalékos értéknek, mind az önkéntes 
moduláció végső mértékének 0-val 
egyenlőnek vagy 0-nál nagyobbnak kell 
lennie. A kiigazítások azonban nem 
vezethetnek az EMVA-ból már 
vidékfejlesztési programokra odaítélt 
támogatások összegének általános 
csökkenéséhez, ahogy azt az ezeket 
jóváhagyó hivatalos bizottsági határozatok 
említik.

Or. en

Indokolás

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Módosítás 736
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
132 cikk – 1 pont – b pont
378/2007/EK rendelet
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adott mezőgazdasági termelő 
esetében alkalmazandó, a(z) 
XXX/2008/EK rendelet (e rendelet) 7. 
cikkének alkalmazásából eredő moduláció 
5 százalékponttal csökkentett mértékét le 
kell vonni a tagállamok által az e cikk (4) 
bekezdése alapján alkalmazott önkéntes 

(5) Az adott mezőgazdasági termelő 
esetében alkalmazandó, a(z) 
XXX/2008/EK rendelet (e rendelet) 7. 
cikkének alkalmazásából eredő moduláció 
5 százalékponttal csökkentett mértékét le 
kell vonni a tagállamok által az e cikk (4) 
bekezdése alapján alkalmazott önkéntes 
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moduláció mértékéből. Mind levonandó 
százalékos értéknek, mind az önkéntes 
moduláció végső mértékének 0-val 
egyenlőnek vagy 0-nál nagyobbnak kell 
lennie.

moduláció mértékéből. Mind levonandó 
százalékos értéknek, mind az önkéntes 
moduláció végső mértékének 0-val 
egyenlőnek vagy 0-nál nagyobbnak kell 
lennie. A kiigazítások azonban nem 
vezethetnek az EMVA-ból már 
vidékfejlesztési programokra odaítélt 
támogatások összegének általános 
csökkenéséhez, ahogy azt az ezeket 
jóváhagyó hivatalos bizottsági határozatok 
említik.

Or. en

Indokolás

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Módosítás 737
Bogdan Golik

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban az említett rendelet 66., 67., 68., 
68a., 69. cikke, valamint 70. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, illetve IV. 
címének 1. fejezete (durumbúza), 2. 
fejezete ( fehérjenövényekre vonatkozó 
támogatás), 4. fejezete (héjas 
gyümölcsűekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 5. fejezete (energianövények), 
9. fejezete (vetőmagra vonatkozó 
támogatások), 10. fejezete (szántóföldi 
növényekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 10b. fejezete (olajfaligetekre 
vonatkozó támogatás), 10c. (dohányra 
vonatkozó támogatás) és 10d. fejezete

Azonban az említett rendelet 66., 67., 68., 
68a., 69. cikke, valamint 70. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, illetve IV. 
címének 1. fejezete (durumbúza), 2. 
fejezete ( fehérjenövényekre vonatkozó 
támogatás), 4. fejezete (héjas 
gyümölcsűekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 5. fejezete (energianövények), 
9. fejezete (vetőmagra vonatkozó 
támogatások), 10. fejezete (szántóföldi 
növényekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 10b. fejezete (olajfaligetekre 
vonatkozó támogatás), 10c. (dohányra 
vonatkozó támogatás) és 10d. fejezete
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(komlóra vonatkozó területalapú 
támogatás) 2009-ben is alkalmazandó.

(komlóra vonatkozó területalapú 
támogatás) 2009-ben is alkalmazandó. A 8. 
fejezet (energianövények) továbbra is 
alkalmazandó.

Or. pl

Indokolás

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Módosítás 738
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban az említett rendelet 66., 67., 68., 
68a., 69. cikke, valamint 70. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, illetve IV. 
címének 1. fejezete (durumbúza), 2. 
fejezete ( fehérjenövényekre vonatkozó 
támogatás), 4. fejezete (héjas 
gyümölcsűekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 5. fejezete (energianövények), 
9. fejezete (vetőmagra vonatkozó 
támogatások), 10. fejezete (szántóföldi 
növényekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 10b. fejezete (olajfaligetekre 
vonatkozó támogatás), 10c. (dohányra 
vonatkozó támogatás) és 10d. fejezete
(komlóra vonatkozó területalapú 
támogatás) 2009-ben is alkalmazandó.

Azonban az említett rendelet 66., 67., 68., 
68a., 69. cikke, valamint 70. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, illetve IV. 
címének 1. fejezete (durumbúza), 2. 
fejezete ( fehérjenövényekre vonatkozó 
támogatás), 4. fejezete (héjas 
gyümölcsűekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 5. fejezete (energianövények), 
9. fejezete (vetőmagra vonatkozó 
támogatások), 10. fejezete (szántóföldi 
növényekre vonatkozó területalapú 
támogatás), 10c. (dohányra vonatkozó 
támogatás) és 10d. fejezete (komlóra 
vonatkozó területalapú támogatás) 2009-
ben is alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Módosítás 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Rendeletre irányuló javaslat
133 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

133a. cikk
A jogszabályok betartásából eredő 

költségek felmérése
A Bizottság tanulmány készít a 
mezőgazdasági termelők számára az 
importált termékekre alkalmazandó 
normáknál szigorúbb közösségi 
környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-
biztonsági jogszabályok betartásából 
eredő valós költségekről. Ezek a 
jogszabályok többek között a II. 
mellékletben említett rendeleteket és 
irányelveket jelentik, amelyek a 
környezetvédelmi feltételesség alapjául 
szolgálnak, valamint a „jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapot fenntartása” 
érdekében szükséges, a III. mellékletben 
felsorolt normákat, amelyek szintén e 
rendszer részét képezik. 
A Bizottság tanulmánya minden tagállam 
vonatkozásában értékeli a fentiekben 
említett jogszabályok betartásából eredő 
költségeket. Ez a költség az éghajlati, 
geológiai, gazdasági, szociális és termelési 
jellemzők különbözőségétől függően eltérő 
lehet az egyes tagállamokban, sőt azok 
régiói között is. 

Or. en

Indokolás

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
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for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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