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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0306  – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0306),

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére valamint 299. cikkének (2) bekezdésére, 
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6)A fenntartható mezőgazdaság, valamint 
a vidékfejlesztés előmozdítását célzó 
politikai eszközök minél jobb 
egyensúlyának megteremtése érdekében az 

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

1782/2003/EK rendelet bevezette a 
közvetlen kifizetések kötelező 
csökkentésének rendszerét („moduláció”). 
Ezt a rendszert ugyanilyen arányban
továbbra is fent kell tartani, és a moduláció 
alkalmazása alól az 5000 EUR alatti 
összegek továbbra is kivételt képeznek.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 

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

sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok megfelelő 
eszközök az említett kihívások kezelésére. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 
ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban sajnos nem határoz meg a 
Közösség vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
egy részét. 

Or. fr

Indokolás

E preambulumbekezdés szövege nagyrészt a vidékfejlesztésre vonatkozó bizottsági 
javaslatban található preambulumbekezdések tartalmára épül. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a 2007–2013 időszakra szóló pénzügyi terv elfogadásakor a Bizottság pénzügyi tervvel 
kapcsolatos első javaslatához képest több mint 8 milliárd eurós csökkentés történt, jóllehet a 
Parlament hangsúlyozta, hogy egy ilyen mértékű csökkentés kockázatokat rejt.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
legnagyobb részét viszonylag korlátozott 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. 
Egyértelmű, hogy a nagyobb 
kedvezményezetteknek nem ugyanolyan 
mértékű támogatásra van szükségük ahhoz,
hogy hatékonyan megvalósuljon a 
jövedelemtámogatási célkitűzés. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuk 
miatt a nagyobb kedvezményezettek 
könnyebben működnek alacsonyabb 
támogatási szint mellett. Ebből 
következően méltányos előírni a magas 
támogatási összegekre jogosult 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
járuljanak hozzá a főleg az új kihívások 
kezelésére kidolgozott vidékfejlesztési 
intézkedések finanszírozásához. 
Helyénvaló tehát a legmagasabb 
kifizetések fokozottabb csökkentését előíró 
mechanizmust létrehozni, és az ebből 
származó összegeket többek között a 
vidékfejlesztés keretében felmerülő új 
kihívások kezelésére felhasználni. Az 
említett mechanizmus arányosságának 
biztosítása érdekében a kiegészítő 
csökkentéseket fokozatosan, az érintett 
kifizetések összegének arányában kell 
növelni. A legkülső régiókban a sajátos 
földrajzi helyzet, valamint a rájuk jellemző 
elszigeteltség, a kis terület, továbbá a 
hegyvidéki domborzati és éghajlati 
viszonyok további terheket rónak a 
mezőgazdasági ágazatra. Szintén a 
méltányosság érdekében felső határt kell 
megállapítani a vállalkozásonként 
felvehető támogatások tekintetében. E 
felső határ ugyanakkor a 
foglalkoztatottak száma függvényében 
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változó lehet.

Or. fr

Indokolás

Ésszerű egyrészt, hogy a nagyobb kedvezményezettek több hozzájárulást fizessenek, mint a 
kicsik, másrészt, hogy felső határt állapítsunk meg az egy vállalkozás által felvehető állami 
támogatások tekintetében. E felső határ megállapításakor ugyanakkor tekintettel kell lenni az 
alkalmazott munkaerőre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a minden tagállamot érintő modulációnak egyszersmind újraelosztó funkciója 
van, elő kell írni, hogy a támogatások maximalizálásából származó összegek csak a felső 
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határok bevezetése által érintett tagállamokban használhatók fel. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az új tagállamok mezőgazdasági 
termelői fokozatos bevezetési 
mechanizmus keretében közvetlen 
kifizetésekben részesülnek. A fenntartható 
mezőgazdaság előmozdítását szolgáló 
politikai eszközök és a vidékfejlesztés 
előmozdítását szolgáló politikai eszközök 
közötti megfelelő egyensúly elérése 
érdekében az új tagállamok 
mezőgazdasági termelői esetében nem kell 
alkalmazni a modulációs rendszert 
egészen addig, amíg a közvetlen 
kifizetések új tagállamokban 
alkalmazandó szintje el nem éri a többi 
tagállamban alkalmazandó szintet.

törölve

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 7. és a 10. cikkhez kapcsolódik. A Bizottság által az új tagállamokban 
végrehajtandó modulációk vonatkozásában javasolt rendelkezéseknek az átmeneti időszakban 
gyakorlatilag csak akkor van értelme, ha az EU többi részében alkalmazandó modulációs 
összegekre vonatkozóan tett bizottsági javaslatokat nem módosítják.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A moduláció hatására egy új 
tagállamban a mezőgazdasági termelőnek 
fizetett nettó összeg nem lehet 
alacsonyabb a többi tagállamban egy 
hasonló helyzetű mezőgazdasági 

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

Or. fr

Indokolás

A módosítás szintén a 7. és a 10. cikkel összefüggő módosításokhoz kapcsolódik. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A kis pénzösszegek kezelése terhet 
jelent a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. A támogatási rendszerek nem 
tesznek különbséget a kis összegekben és 
nagyobb összegekben részesülő 
mezőgazdasági termelők között; a 
jogosultság feltételei, valamint az 
igazgatási és ellenőrzési rendelkezések 
azonosak. A legfeljebb 500 eurós 
támogatásban részesülő mezőgazdasági 
termelők esetében egy egyszerűsített, 
önkéntes támogatási rendszer létrehozása 
elkerülhetővé tenné ezt a problémát oly 
módon, hogy a rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek kétévente egy 
átalányösszeget folyósítanának. Az ezt 
meghaladó összegű támogatásban 
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részesülő mezőgazdasági termelők is 
csatlakozhatnának a rendszerhez, 
amennyiben megelégszenek egy kisebb 
összegű átalánykifizetéssel.

Or. fr

Indokolás

Az évenkénti átalánykifizetés jelentősen csökkentené az adminisztratív kiadásokat és 
egyszerűsítené a rendszert.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az elmúlt naptári évben előfordult, hogy késtek a kifizetések. A gazdákat kompenzálni kell a 
késedelmekért.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös agrárpolitika által 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a közös támogatási rendszereket 

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

szükség esetén hozzá kell igazítani a 
változó körülményekhez. A 
kedvezményezettek ezért nem 
számíthatnak arra, hogy a támogatási 
feltételek változatlanok maradnak, és fel 
kell készülniük arra, hogy a gazdasági 
változások és a költségvetési helyzet 
függvényében a rendszerek esetleges 
felülvizsgálatára kerülhet sor.

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az 1782/2003/EK rendelet egységes 
támogatási rendszert hozott létre, amely a 
már meglévő különböző támogatási 
mechanizmusokat a termeléstől 
függetlenített közvetlen kifizetések 
egységes rendszerévé alakította át. Az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során nyert tapasztalatok arra engednek 
következtetni, hogy célszerű lenne annak 
egyes elemeit a mezőgazdasági termelők és 
a közigazgatási hatóságok érdekében 
egyszerűsíteni. Ezen túlmenően mivel 
időközben az összes olyan tagállam 
végrehajtotta az egységes támogatási 
rendszert, amely számára ezt előírták, a 
végrehajtás első szakaszával kapcsolatos 
egyes rendelkezések elavultak, és azok 
kiigazítása vált szükségessé. Ebben az 
összefüggésben, egyes esetekben a 
támogatási jogosultságok jelentős mértékű 
alulkihasználtsága figyelhető meg. Az 
ilyen helyzetek elkerülése érdekében és 
figyelembe véve, hogy a mezőgazdasági 
termelők már jól ismerik az egységes 
támogatási rendszer működését, a 
kihasználatlan támogatási jogosultságok 
nemzeti tartalékba való visszakerülésére 
eredetileg meghatározott időszakot két

(24) Az 1782/2003/EK rendelet egységes 
támogatási rendszert hozott létre, amely a 
már meglévő különböző támogatási 
mechanizmusokat a termeléstől 
függetlenített közvetlen kifizetések 
egységes rendszerévé alakította át. Az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
során nyert tapasztalatok arra engednek 
következtetni, hogy célszerű lenne annak 
egyes elemeit a mezőgazdasági termelők és 
a közigazgatási hatóságok érdekében 
egyszerűsíteni. Ezen túlmenően mivel 
időközben az összes olyan tagállam 
végrehajtotta az egységes támogatási 
rendszert, amely számára ezt előírták, a 
végrehajtás első szakaszával kapcsolatos 
egyes rendelkezések elavultak, és azok 
kiigazítása vált szükségessé. Ebben az 
összefüggésben, egyes esetekben a 
támogatási jogosultságok jelentős mértékű 
alulkihasználtsága figyelhető meg. Az 
ilyen helyzetek elkerülése érdekében a 
kihasználatlan támogatási jogosultságok 
nemzeti tartalékba való visszakerülésére 
előírt időszakot három évben kell 
meghatározni.
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évre kell csökkenteni.

Or. fr

Indokolás

A kétéves határidő túl rövid, ezért vissza kell térni az 1782/2003/EK rendeletben előírt 
hároméves határidőhöz.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egységes támogatási rendszer főbb 
elemeit változatlanul kell hagyni. 
Különösen a nemzeti felső határok 
meghatározásával biztosítható, hogy a 
támogatások és a jogosultságok teljes 
szintje ne lépje túl a jelenlegi költségvetési 
keretet. A tagállamok nemzeti tartalékot
működtetnek, amelynek segítségével 
megkönnyíthető az új mezőgazdasági 
termelőknek a támogatási rendszerben 
való részvétele, illetve figyelembe vehetők
az egyes régiókban jelentkező speciális
szükségletek. Szabályokat kell 
megállapítani a támogatási jogosultságok 
átruházásával és használatával 
kapcsolatban a megfelelő mezőgazdasági 
alapot nélkülöző támogatási jogosultságok 
spekulatív átruházásának és 
felhalmozásának elkerülése érdekében. 

(25) Az egységes támogatási rendszer főbb 
elemeit változatlanul kell hagyni. 
Különösen a nemzeti felső határok 
meghatározásával biztosítható, hogy a 
támogatások és a jogosultságok teljes 
szintje ne lépje túl a jelenlegi költségvetési 
keretet. Ha egy adott költségvetési év 
végén valamely tagállam megállapítja, 
hogy a ténylegesen elköltött összegek 
értéke és az adott tagállamra vonatkozó 
felső határ eltér, a különbséget 
visszahelyezik a nemzeti tartalékba. A 
tagállamok igénybe vehetik ezt a nemzeti 
tartalékot az új mezőgazdasági termelők, a 
fiatalok, a családi gazdaságok vagy a 
kiemelt fontosságú mezőgazdasági 
termelők támogatási rendszerben való 
részvételének megkönnyítése, illetve az 
egyes régiókat jellemző egyedi szükségletek 
kielégítése érdekében. Szabályokat kell 
megállapítani a támogatási jogosultságok 
átruházásával és használatával 
kapcsolatban az olyan spekulatív célú 
átruházások megelőzése végett, amelyek a 
támogatási jogosultságok valós 
mezőgazdasági alapot nélkülöző 
felhalmozásához vezetnek. 
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Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

és zöldségágazatban csak rövid ideje és 
átmeneti intézkedésként vezették be, e 
rendszerek felülvizsgálatára nincs szükség.

Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az állattenyésztés és különösen a szarvasmarha-ágazat súlyos nehézségekkel néz szembe.  
Ezért fenn kell tartani a támogatás szintjét, nemcsak az anyatehenek, hanem a borjú vágása 
tekintetében is.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. 

Or. fr

Indokolás

Akár 15%-ra kell növelni a tagállamoknak nyújtott lehetőséget, azonban indokoltnak tűnik, 
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hogy 10%-ot olyan feladatok végrehajtására szánhassanak, mint a minőség javítása, a 
kiemelten érzékeny ágazatokban a támogatás termeléstől való függetlenítéséből eredő 
következmények enyhítése, és hogy 5%-ot fordíthassanak terménybiztosításra, szakmai 
szervezetekre és a segélyalapokra e három intézkedés megfelelő pénzügyi támogatásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Mivel a hatékony kockázatkezelés 
jelentősége egyre nő, lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok a nemzeti felső határ 
további legfeljebb 5%-a erejéig 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők által fizetett terménybiztosítás 
díjához, vagy pénzügyi kompenzációt 
nyújthassanak az állat- vagy 
növénybetegségek miatt felmerülő egyes 
gazdasági veszteségek esetén.

Or. fr

Indokolás

Megfelelő támogatást kell biztosítani a mezőgazdasági piacokat érintő bizonytalanság 
kezelése miatt szükséges két intézkedés számára. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A tagállamoknak engedélyezni kell, 
hogy amennyiben az ilyen egyedi 
támogatásokra szánt források egészét 
vagy egy részét nem kívánják e célokra 
felhasználni, a fel nem használt 
összegeket vidékfejlesztési programjaik 
megerősítésére fordíthassák. Mivel 
azonban az első pillérhez tartozó összegek 
teljes egészét a közösség költségvetése 
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fedezi, ezen összegek második pillérbe 
történő átcsoportosításakor sem írható elő 
nemzeti szintű társfinanszírozás.

Or. fr

Indokolás

El kellene már szakadni az 1. és a 2. pillérre való hivatkozásoktól. Nem arról van szó, hogy az 
egyik gyengítése árán erősítjük a másikat, hanem arról, hogy próbáljuk ott felhasználni a 
forrásokat, ahol a leginkább szükség van rá, és ezért célszerű lehetővé tenni azon 
tagállamoknak, amelyek részben vagy egészben nem kívánják felhasználni a 68. és 68a. 
cikkben biztosított összegeket, hogy ezen összegekkel társfinanszírozás nélkül erősíthessék 
vidékfejlesztési programjaikat.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

csökkenő hatékonysága indokolná a 
termeléstől függetlenített opcióra való 
átállást. A rizs, a burgonyakeményítő és a 
len esetében átmeneti időszakot kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét a termelés 
függvényében állapítsák meg, ezzel is 
csökkentve a támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

Or. fr

Indokolás

A szárított takarmány vizsgálat alatt álló közös piacszervezésbe tartozik, és a vizsgálat 
eredményei még nem ismertek. A fehérjenövények esetében mellesleg a termeléstől függő 
támogatások megszüntetése fokozhatná a termőterületek további csökkenésének kockázatát. E 
két dolog megszüntetése kárt tenne az állattenyésztési ágazatban, mivel veszélybe sodorhatná 
a takarmányozáshoz szükséges fehérjenövények elérhetőségét. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások alapján 

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

Ugyanakkor az egységes támogatási 
rendszerből eddig részben kizárt 
kifizetések integrációja esetében lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok az eredeti 
referencia-időszakokat alkalmazhassák.

Or. fr

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) támogatási rendszerek a rizst, 
burgonyakeményítőt, gyapotot, cukrot, 
gyümölcsöket és zöldségeket, juh- és 
kecskehúst, illetve marha- és borjúhúst 
termelő mezőgazdasági termelők részére;

d) támogatási rendszerek a rizst, 
fehérjenövényeket, burgonyakeményítőt, 
gyapotot, cukrot, gyümölcsöket és 
zöldségeket, dohányt, juh- és kecskehúst, 
illetve marha- és borjúhúst termelő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. fr

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelő”: olyan mezőgazdasági termelő, 
akinek támogatásra való jogosultságát 
megállapították, vagy akire e 
jogosultságokat végérvényesen 
átruházták;

Or. fr
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „kiemelt kedvezményezett”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki az I. 
mellékletben előírt jogcímen 500 000 
eurót meghaladó összegű támogatásban 
részesül;

Or. fr

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „régió”: egy tagállam, tagállamon 
belüli térség vagy olyan, tagállamon belüli 
földrajzi övezet, amelyet egyedi 
strukturális adottságok és/vagy hátrányok 
jellemeznek, és amelyet az érintett 
tagállam jelöl ki;

Or. fr

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) munkahelyi biztonság,

Or. fr

Indokolás

Vissza kell állítani ezt a rendelkezést, amely már a Bizottság 2003-as reformjavaslatában is 
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szerepelt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Nem korlátozhatjuk a tagállamok választási lehetőségeit a III. mellékletben előírtakra. Meg 
kell adni nekik a lehetőséget, hogy a saját mezőgazdasági adottságaikat is figyelembe vegyék.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5%,

Or. fr
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Indokolás

A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5%,

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5%,

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 2012: 13 % d) 2012: 5%

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a) a 10 000 és 99 999 EUR közötti 
összegek esetében 1 százalékponttal, 

Or. fr

Indokolás

Március 12-i állásfoglalásában az EP túlnyomó többséggel fokozatos modulációra tett 
javaslatot a küszöbök pontos megjelölésével. Ennek e helyütt érvényt kell szerezni. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,

a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 2 százalékponttal, 

Or. fr
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Indokolás

Március 12-i állásfoglalásában az EP túlnyomó többséggel fokozatos modulációra tett 
javaslatot a küszöbök pontos megjelölésével. Ennek e helyütt érvényt kell szerezni.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 200 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 6 százalékponttal,

b) a 200 000 és 299 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,

Or. fr

Indokolás

Március 12-i állásfoglalásában az EP túlnyomó többséggel fokozatos modulációra tett 
javaslatot a küszöbök pontos megjelölésével. Ennek e helyütt érvényt kell szerezni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
9 százalékponttal.

c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
4 százalékponttal.

Or. fr

Indokolás

Március 12-i állásfoglalásában az EP túlnyomó többséggel fokozatos modulációra tett 
javaslatot a küszöbök pontos megjelölésével. Ennek e helyütt érvényt kell szerezni.
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az I. mellékletben előírt támogatás 
maximálsi mértéke vállalkozásonként 
500 000 EUR. 

Or. fr

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) a (2a) bekezdéstől eltérve egy 
tagállam egy adott naptári évben 
határozhat úgy, hogy megnöveli ezt az 
összeget a társadalombiztosítással 
rendelkező munkavállalók után az adott 
év folyamán befizetett bérköltségekkel.

Or. fr

Indokolás

Ha megszabjuk a vállalkozásonként fizethető támogatás maximális mértékét, figyelembe kell 
vennünk a foglalkoztatást mint tényezőt.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni Franciaország tengerentúli 
megyéi, az Azori-szigetek és Madeira, 

(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdést nem kell 
alkalmazni Franciaország tengerentúli 
megyéi, az Azori-szigetek és Madeira, 
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valamint a Kanári-szigetek és az égei-
tengeri szigetek mezőgazdasági 
termelőinek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

valamint a Kanári-szigetek és az égei-
tengeri szigetek mezőgazdasági 
termelőinek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

Or. fr

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5 százalékpontos csökkentésnek 
megfelelő összegeknek az érintett 
tagállamok közötti felosztására a 128. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kerül sor a következő 
kritériumok alapján:

A moduláció alkalmazásából eredő
összegek érintett tagállamok közötti 
felosztására a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kerül sor a 
következő kritériumok alapján:

Or. fr

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 7. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásából és a 7. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásából eredő 
fennmaradó összeget a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. Ezeket az összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

(4) A 7. cikk (2) és (2a) bekezdésének 
alkalmazásából eredő összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

Or. fr
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Indokolás

Ezen összegeket elsősorban az új kihívásokkal összefüggő fellépések finanszírozására kell 
fordítani. 

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 7. cikk (2) és (2a) bekezdésének 
alkalmazásából eredő összegeket a 128. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. 

Or. fr

Indokolás

A felső határ megállapításából eredő összegeket a keletkezés helye szerinti tagállamban kell 
felhasználni. 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy adott naptári évben a 7. cikk csak 
akkor alkalmazandó az új tagállamok 
mezőgazdasági termelőire, ha a közvetlen 
kifizetéseknek a 110. cikk szerinti, a 
szóban forgó tagállamban alkalmazandó 
szintje ugyanerre a naptári évre 
vonatkozóan nem kevesebb, mint az új 
tagállamoktól eltérő tagállamokban 
alkalmazandó szint, figyelembe véve a 7. 
cikk (1) bekezdése értelmében alkalmazott 
valamennyi csökkentést.

A 68b. cikk alkalmazásából eredő 
összegeket a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően annak az 
új tagállamnak kell juttatni, ahol a 
vonatkozó összegek keletkeztek. Ezeket az 
összegeket az 1698/2005/EK rendelet 69. 
cikkének (5a) bekezdésével összhangban 
kell felhasználni.

(2) Amennyiben a 7. cikket egy új 
tagállam mezőgazdasági termelői esetében 
kell alkalmazni, a 7. cikk (1) bekezdése 
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értelmében alkalmazandó kulcs nem 
haladhatja meg a 110. cikk értelmében 
ebben a tagállamban alkalmazandó 
közvetlen kifizetések szintje és az új 
tagállamoktól eltérő tagállamokban 
alkalmazandó szint közötti különbséget, 
figyelembe véve a 7. cikk (1) bekezdése 
értelmében alkalmazott valamennyi 
csökkentést.
(3) Amennyiben a 7. cikkben említett 
csökkentéseket az új tagállamok 
mezőgazdasági termelői esetében kell 
alkalmazni, az érintett mezőgazdasági 
termelő nem jogosult a 120. cikk szerinti 
kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésre. 
(4) A 7. cikk (1) és (2) bekezdésének 
alkalmazásából eredő összegeket a 128. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően annak a tagállamnak kell 
juttatni, ahol a vonatkozó összegek 
keletkeztek. Ezeket az összegeket az 
1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) 
bekezdésével összhangban kell 
felhasználni.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás a 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításokhoz kapcsolódik. A Bizottság 
által az új tagállamokban végrehajtandó modulációk vonatkozásában e helyütt javasolt 
rendelkezéseknek az átmeneti időszakban gyakorlatilag csak akkor van értelme, ha az EU 
többi részében alkalmazandó modulációs összegekre vonatkozóan tett bizottsági javaslatokat 
nem módosítják. Azon új tagállamoknak, amelyek részben vagy egészben nem kívánnak élni a 
68. és 68a. cikkben biztosított lehetőségekkel, lehetővé kell tenni, hogy az ily módon 
fennmaradó összegeket társfinanszírozás nélkül vidékfejlesztési intézkedésekre fordíthassák.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. fejezetben szereplő előírások 
megsértése esetén alkalmazott 

Az 1. fejezetben szereplő előírások 
megsértése esetén alkalmazott 
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csökkentésekből és kizárásokból eredő 
összegek az EMGA-nál kerülnek 
jóváírásra. A tagállamok ezekből az 
összegekből 25%-ot tarthatnak vissza.

csökkentésekből és kizárásokból eredő 
összegek az EMGA-nál kerülnek 
jóváírásra. A tagállamok ezekből az 
összegekből 50%-ot tarthatnak vissza. Az 
így visszanyert összegek a nemzeti 
tartalékba kerülnek.

Or. fr

Indokolás

Ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy tartsák tiszteletben az agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseket, anélkül azonban, hogy a megtakarított összegeket a mezőgazdasági ágazaton 
kívül használják fel.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A VI. mellékletben felsoroltakon kívüli 
közösségi vagy nemzeti szintű támogatási 
rendszerek alkalmazása céljából a 
tagállamok beilleszthetik igazgatási és 
ellenőrzési eljárásaikba az integrált 
rendszer egy vagy több alkotóelemét.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti

Or. fr

Indokolás

A módosítás a magyar változatot nem érinti

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
Egyszerűsített rendszer
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(1) A tagállamok egyszerűsített rendszert 
alkalmazhatnak. Az egyszerűsített 
rendszer alkalmazása nem kötelező, és 
csak a kérelmező kifejezett kérelmére 
alkalmazható.
(2) A kérelmezők akkor vehetnek részt a 
rendszerben, ha a kérelmezést megelőző 
három év mindegyikében legalább egy, az 
I. mellékletben előirányzott támogatásban 
részesültek.
(3) A rendszer keretében a gazdálkodónak 
nyújtható összeg az alábbiak közül a 
magasabb összeg:
a) a kérelmezést megelőző három év során 
kapott összegek átlaga; vagy
b) a kérelmezés benyújtásának évét 
megelőző év során kapott támogatások 
összege.
(4) A (3) bekezdésben említett összeg nem 
lehet több 500 eurónál. 
Az egyszerűsített rendszerben esedékes 
összeget átalánykifizetés formájában, 
kétévente egyszer fizetik ki, az 
egyszerűsített rendszerben való részvételre 
irányuló kérelem benyújtásának évétől 
számítva. Az összeg nem haladhatja meg 
az 1 000 eurót. 
Azon kérelmezők, akik az egységes 
támogatási rendszer vagy az I. 
mellékletben előírt minden más 
támogatási rendszer keretében ezen 
összegnél többre lennének jogosultak, 
akkor választhatják az egyszerűsített 
rendszerben való részvételt, ha elfogadják 
a fenti határt meg nem haladó, 
kétévenkénti átalányösszeget.
Az egyszerűsített rendszer
kedvezményezettjei a [végrehajtási 
rendeletben] rögzített feltételekkel 
léphetnek ki a rendszerből.
(5) Az egyszerűsített rendszer kezelését 
biztosíthatják az érintett tagállam által 
megbízott szakmaközi szervezetek, 
gazdálkodói szervezetek, mezőgazdasági 
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szövetkezetek és/vagy más 
magánszervezetek.

Or. fr

Indokolás

A kétévenkénti átalánykifizetésen alapuló egyszerűsített rendszer oly módon mérsékeli a 
közösségi támogatások folyosításához kapcsolódó adminisztratív költségeket, hogy eközben 
nem zárja ki a kis kedvezményezetteket.  

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek: 

törölve

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy
b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.
A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
speciális jogosultságokkal rendelkező 
mezőgazdasági termelők esetében 
azonban az a) pontban említett feltételt 
kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi határokra vonatkozóan a -29. cikkre vonatkozó módosítás egyszerűsített rendszert 
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javasol. A területi határokat illetően a jelenlegi rendszer hatályban maradhat.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozhatnak olyan döntést, hogy nem ítélnek 
oda közvetlen kifizetést a Szerződés 48. 
cikke második bekezdése értelmében vett 
olyan vállalkozásoknak vagy cégeknek, 
amelyek elsődleges tevékenysége nem 
mezőgazdasági tevékenység.

(2) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozhatnak olyan döntést, hogy nem ítélnek 
oda közvetlen kifizetést a Szerződés 48. 
cikke (2) bekezdése értelmében vett olyan 
vállalkozásoknak vagy cégeknek, amelyek 
elsődleges tevékenysége nem 
mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást.

Or. fr

Indokolás

Korlátozni kell az olyan kedvezményezettek támogatását, akik nagyon távoli kapcsolatban 
állnak a mezőgazdasági termelő tevékenységgel. 

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatások kifizetésére évente 
legfeljebb kétszer, a december 1. és a 
következő naptári év június 30-a közötti 
időszakban kerül sor.

(2) A támogatások kifizetésére évente 
legfeljebb kétszer, a december 1. és a 
következő naptári év június 30-a közötti 
időszakban kerül sor, és a következő 
naptári év március 1-jén esedékes 
összegre vonatkozóan tartalmazza a piaci 
rátával számított kamatot is.

Or. en
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Indokolás

A folyó naptári év tapasztalatai azt mutatják, hogy a kifizetések késnek. A gazdálkodóknak 
legalább kompenzációban kell részesülniük, ha a kifizetés késik.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a támogatások 
kifizetésére nem kerül sor azt megelőzően, 
hogy a jogosultsági feltételekkel 
kapcsolatban a 22. cikk értelmében a 
tagállamok által elvégezendő ellenőrzések 
lezárultak volna.

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a támogatások teljes, 
évente legfeljebb két részletben történő
kifizetésére nem kerül sor azt megelőzően, 
hogy a jogosultsági feltételekkel 
kapcsolatban a 22. cikk értelmében a 
tagállamok által elvégezendő ellenőrzések 
lezárultak volna. Az első kifizetésre, amely 
a teljes támogatás becsült értékének 
legfeljebb 50%-a lehet, az ellenőrzések 
lezárulta előtt is sor kerülhet.

Or. en

Indokolás

Elfogadható az az elv, hogy a kifizetésekre csak az ellenőrzések után legyenek jogosultak a 
kedvezményezettek. A vélemény előadója azonban támogatná, hogy a kifizetés egy részére 
előzetesen kerüljön sor.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes támogatási rendszerekre 
alkalmazandó különös rendelkezések 
sérelme nélkül, nem fizethető támogatás 
olyan kedvezményezett részére, akiről 
megállapították, hogy mesterségesen 
teremtette a támogatási jogosultság 
megszerzéséhez szükséges körülményeket 
azzal a céllal, hogy az adott támogatási 

Az egyes támogatási rendszerekre 
alkalmazandó különös rendelkezések 
sérelme nélkül, nem fizethető támogatás 
olyan kedvezményezett részére, akiről
megállapították, hogy mesterségesen 
teremtette a támogatási jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy a 7. 
cikkben előírt levonások elkerülésére 



PR\727224HU.doc 39/91 PE407.775v01-00

HU

rendszer céljaival ellentétes előnyhöz 
jusson.

jogosító körülményeket azzal a céllal, hogy 
az adott támogatási rendszer céljaival 
ellentétes előnyhöz jusson.

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés azokra is vonatkozik, akik el akarják kerülni a csökkentést.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek működése nem érinti a 
gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet figyelembevételével bármely 
időpontban elvégezhető felülvizsgálat 
lehetőségét.

Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek működése nem érinti a 
gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet figyelembevételével a szerződés 
által előírt eljárások szerint elvégezhető 
felülvizsgálat lehetőségét.

Or. fr

Indokolás

Nem szabad hagyni, hogy a Bizottság saját belátása szerint módosítsa a játékszabályokat. 

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E cím alkalmazásában „támogatási 
jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági 
termelő”: olyan mezőgazdasági termelő, 
aki részére támogatási jogosultságot 
osztottak ki vagy véglegesen átruháztak.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Ez a meghatározás ezentúl a 2. cikkben szerepel, amely tartalmazza a jelen rendelet 
értelmezéséhez szükséges definíciókat. 

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérő rendelkezés hiányában a 
hektáronkénti támogatási jogosultság nem 
módosítható.

1. Eltérő rendelkezés hiányában a 
hektáronkénti támogatási jogosultság nem 
módosítható.

Or. fr

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 128. cikkének 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza a támogatási 
jogosultságok módosításával kapcsolatos 
részletes szabályokat, különös tekintettel a 
támogatási jogosultságok törtrészei 
esetére.

2. Amennyiben az a mezőgazdasági 
termelő, aki a bázisidőszakban közvetlen 
kifizetésben részesült, az adott időszakon 
belül vagy legkésőbb az egységes 
támogatási rendszer alkalmazásának évét 
megelőző év december 31-ig 
megváltoztatja jogállását vagy elnevezését, 
ugyanolyan feltételek mellett juthat 
támogatáshoz az egységes támogatási 
rendszer keretében, mint a mezőgazdasági 
üzemet eredetileg vezető mezőgazdasági 
termelő.

3. A bázisidőszakban vagy legkésőbb az 
egységes támogatási rendszer 
alkalmazásának évét megelőző év 
december 31-ig végrehajtott egyesülés 
esetén az új mezőgazdasági üzemet vezető 
mezőgazdasági termelő ugyanolyan 
feltételek mellett juthat támogatáshoz az 
egységes támogatási rendszer keretében, 
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mint az eredeti mezőgazdasági üzemeket 
vezető mezőgazdasági termelők.
A bázisidőszakban vagy legkésőbb az 
egységes támogatási rendszer 
alkalmazásának évét megelőző év 
december 31-ig végrehajtott szétválás 
esetén az új mezőgazdasági üzemeket 
vezető mezőgazdasági termelők 
ugyanolyan feltételek mellett juthatnak 
arányos mértékű támogatáshoz az 
egységes támogatási rendszer keretében, 
mint az eredeti mezőgazdasági üzemet 
vezető mezőgazdasági termelő.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az 1782/2003/EK rendelet szövegét veszi át, amely sokkal világosabb és 
pontosabb. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Szükség esetén a tagállamok a 
jogosultságok értékének lineáris kulcs 
alkalmazásával történő csökkentéséhez 
folyamodhatnak a számukra előírt felső 
határ betartásának biztosítása céljából.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. fr

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nemzeti tartalékot 
működtetnek, amely a VIII. mellékletben 

(1) A tagállamok nemzeti tartalékot 
működtetnek, amely a VIII. mellékletben 
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meghatározott felső határ és az összes 
kiosztott támogatási jogosultság összértéke 
közötti különbözetet tartalmazza.

meghatározott felső határ és az összes 
kiosztott támogatási jogosultság
(esetlegesen a 27. cikk alkalmazásából 
adódó összegekkel megnövelt) összértéke 
közötti különbözetet tartalmazza.

Or. fr

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy adott költségvetési év végén 
valamely tagállam megállapítja, hogy a 
teljesített kifizetésekhez való jogosultságok 
összértéke nem éri el a VIII. mellékletben 
előírt, az adott tagállamra vonatkozó felső 
határt, a különbséget a nemzeti tartalékba 
helyezik.

Or. fr

Indokolás

Jelenleg a fel nem használt összegek visszajutnak a tagállam kasszájába, ahol az 
agrárszektortól teljesen független célokra is felhasználhatók; ezért az eredetileg az 
agrárszektorra szánt pénzt valóban az agrárszektorban kellene felhasználni. .

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok elsősorban arra 
használhatják fel a nemzeti tartalékot, hogy 
a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő mezőgazdasági termelőknek –
objektív kritériumok alapján és a 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmódot, valamint a piac és a 

(2) A tagállamok arra használhatják fel a 
nemzeti tartalékot, hogy a mezőgazdasági
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
termelőknek – objektív kritériumok alapján 
és a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
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versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságot ítéljenek oda.

megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságot ítéljenek oda. A 
tagállamok prioritásként kezelhetik 
különösen az új gazdálkodókat, a fiatal 
gazdálkodókat, a családi gazdaságokat 
vagy egyéb kiemelt fontosságú 
gazdálkodókat.

Or. fr

Indokolás

A módosítás lényegében a Bizottság által a 95. cikkben alkalmazott kritériumok átvételéről 
szól (támogatási jogok nemzeti tartaléka).

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 68. cikk (1) bekezdésének c) pontját 
nem alkalmazó tagállamok
felhasználhatják a nemzeti tartalékot arra, 
hogy – objektív kritériumok alapján – a 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságokat határozzanak 
meg olyan területen működő
mezőgazdasági termelők részére, amely az
állami intervenció valamely formájához
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll, a 
termőterületek termelésből való
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében.

(3) A tagállamok arra használják a 
nemzeti tartalékot, hogy – objektív 
kritériumok alapján, a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot,
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon – támogatási jogosultságokat
ítéljenek oda a mezőgazdasági termelők
számára a valamely állami intervencióhoz
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési programok által érintett 
területeken, annak érdekében, hogy 
megelőzzék a termőterületek termelésből 
való kivonását és/vagy ellentételezzék az 
adott területen a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányokat.

Or. fr
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Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. 

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 3 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét.

Or. fr

Indokolás

A kétéves időtartam túlságosan rövid. 2003-ban a Bizottság öt évet javasolt, ami túl hosszú, 
ezért végül három éve mellett döntöttek, ezért ezt az időszakot kell átvenni az 1782/2003/EK 
rendeletből. 

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább 
három előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

1. Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján fokozatosan módosítják.
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Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási jogosultság értékének 
csökkenése az említett éves lépésekben 
soha nem haladhatja meg a jogosultság 
kezdő értéke és az utolsó éves lépcső 
végrehajtásakor érvényes értéke közötti 
különbség 50%-át.

A támogatási jogosultság értékének 
csökkenése nem haladhatja meg a 
jogosultság kezdő és végső értéke közötti 
különbség 50%-át.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az 
előző bekezdéseket a megfelelő földrajzi 
szinteken alkalmazzák, amelyeket objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján állapítanak meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a
támogatási jogosultságot a megfelelő 
földrajzi szinteken vizsgálják felül, 
amelyeket objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján állapítanak 
meg, azaz azok intézményi vagy 
adminisztratív struktúrája, regionális 
mezőgazdasági potenciálja és/vagy adott 
földrajzi terület egyedi strukturális 
hátrányai alapján.

Or. fr
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája,
regionális mezőgazdasági potenciálja
és/vagy adott földrajzi terület egyedi 
strukturális hátrányai alapján.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a tagállamok a vidéki 
régiók területi kohéziója, diverzitása és 
dinamizmusa biztosítása céljából egyéb, 
egyértelműen meghatározott 
kritériumokat is alkalmazhatnak, mint 
például a termelő minősítése, vagy az 
agrár- és/vagy vidéki foglalkoztatás.

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a foglalkoztatást és egyéb tényezőket is figyelembe 
lehessen venni, mint ahogy azt a WTO-val kapcsolatos 1994/800 sz. határozat 2. 
mellékletének 6. pontja is előírja.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2011-től 
kezdődően közelíteni kezdik az e szakasz 
vagy az 1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat
legalább két előre meghatározott 
évenkénti lépésben, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján fokozatosan módosítják.

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2011-től 
kezdődően közelíteni kezdik az e szakasz 
vagy az 1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint bevezető 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az említett 
szakasz alapján létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét azzal, hogy a 
támogatási jogosultságokat legalább 
három előre meghatározott évenkénti 

(2) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint bevezető 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az említett 
szakasz alapján létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét azzal, hogy a 
támogatási jogosultságokat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
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lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

alapján fokozatosan módosítják.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A támogatási jogosultság értékének
csökkenése az (1) és a (2) bekezdésben
említett éves lépésekben soha nem 
haladhatja meg a jogosultság kezdő értéke
és az utolsó éves lépcső végrehajtásakor 
érvényes értéke közötti különbség 50%-át.

(3) A támogatási jogosultság értékének az
(1) és a (2) bekezdésben előírt csökkenése
nem haladhatja meg a jogosultság kezdő és 
végső értéke közötti különbség 50%-át.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy
az (1), a (2) és a (3) bekezdést a megfelelő 
földrajzi szinteken alkalmazzák, amelyeket 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján állapítanak meg, azaz 
azok intézményi és/vagy adminisztratív 
struktúrája vagy regionális mezőgazdasági 

(4) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a támogatási jogosultságot a megfelelő 
földrajzi szinteken vizsgálják felül, 
amelyeket objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján állapítanak 
meg, azaz azok intézményi vagy
adminisztratív struktúrája, regionális 
mezőgazdasági potenciálja és/vagy adott 
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potenciálja alapján. földrajzi terület egyedi strukturális 
hátrányai alapján.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 albekezdés

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.

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 100%-ot tarthatnak vissza, és 
évenkénti gyakorisággal kiegészítő 
támogatásban kell részesíteniük a 
mezőgazdasági termelőket.

Or. fr

Indokolás

A juh- és a kecskeágazat soha nem látott mértékű válságban van, ezért az anyatehenekre 
előírtakhoz hasonlóan komoly erőfeszítést kell tenni. Egyébiránt ez a módosítás összhangban 
van az Európai Parlament júniusi 19-én elfogadott állásfoglalásával a juh- és kecskeágazat 
jövőjéről.

Módosítás 71

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) 

(1) Azok a tagállamok, amelyek:
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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.

a) 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.

b) 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 felel meg, évenkénti 
gyakorisággal kiegészítő támogatásban 
részesítik a mezőgazdasági termelőket. 
Kiegészítő támogatásban a borjúvágással 
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. fr
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Indokolás

Az anyatehenekre vonatkozó támogatáson kívül a borjúvágásra adható támogatást is hasonló 
szinten kell tartani, mert enélkül az ágazat komoly veszélybe kerülhetne.

Módosítás 72

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 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 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. fr

Indokolás

Ez a módosítás az előzőből következik.



PE407.775v01-00 52/91 PR\727224HU.doc

HU

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi új tagállam nemzeti tartalék 
létrehozása céljából lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkenti saját nemzeti 
felső határát.

(1) Valamennyi új tagállam (esetlegesen a 
27. cikk alkalmazásából adódó 
összegekkel megnövelt) nemzeti tartalék 
létrehozása céljából lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkenti saját nemzeti 
felső határát

Or. fr

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazásának első évében az új 
tagállamok felhasználhatják a nemzeti 
tartalékot arra, hogy – objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján, a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságokat utaljanak ki 
meghatározott ágazatokban működő olyan 
mezőgazdasági termelők részére, akik az 
egységes támogatási rendszerre való áttérés 
eredményeképpen különleges helyzetbe 
kerültek.

(3) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazásának első évében az új 
tagállamok felhasználhatják a nemzeti 
tartalékot arra, hogy – objektív és
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján, a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságokat utaljanak ki 
meghatározott ágazatokban működő olyan 
mezőgazdasági termelők részére, akik az 
egységes támogatási rendszerre való áttérés 
eredményeképpen különleges helyzetbe 
kerültek. A tagállamok prioritásként 
kezelhetik különösen az új gazdálkodókat, 
a fiatal gazdálkodókat, a családi 
gazdaságokat vagy egyéb kiemelt 
fontosságú gazdálkodókat.

Or. fr
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az új tagállamok arra használják a 
nemzeti tartalékot, hogy – objektív 
kritériumok alapján, a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot, 
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon – jogosultságokat ítéljenek oda a 
mezőgazdasági termelők számára a 
valamely állami intervencióhoz kapcsolódó 
szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
programok által érintett területeken, annak 
érdekében, hogy megelőzzék a 
termőterületek termelésből való kivonását 
és/vagy ellentételezzék az adott területen a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányokat.

(5) Az új tagállamok arra használják a 
nemzeti tartalékot, hogy – objektív 
kritériumok alapján, a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot, 
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon – jogosultságokat ítéljenek oda a 
mezőgazdasági termelők számára a 
valamely állami intervencióhoz kapcsolódó 
szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
programok által érintett területeken, annak 
érdekében, hogy megelőzzék a 
termőterületek termelésből való kivonását 
és/vagy ellentételezzék az adott területen a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányokat. A tagállamok prioritásként 
kezelhetik különösen az új gazdálkodókat, 
a fiatal gazdálkodókat, a családi 
gazdaságokat vagy egyéb kiemelt 
fontosságú gazdálkodókat.

Or. fr

Módosítás 76

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 

(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 
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termelők által a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében közvetlenül vagy 
közvetetten, a 2005 és 2008 közötti időszak 
során egy vagy több éven át kapott 
támogatásokat.

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. fr

Indokolás

Bizonyos teret kell hagyni a tagállamoknak is, mivel nehéznek bizonyulhat fillérre pontosan 
teljesíteni a kifizetéseket.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A X. melléklet II. pontjában említett 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok az érintett 
ágazatok mezőgazdasági termelői között 
annak a támogatásnak az arányában osztják 
el, amelyet a szóban forgó mezőgazdasági 
termelők a 2000 és 2002 közötti 
időszakban a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében kaptak. A tagállamok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján azonban 
reprezentatívabb időszakot is választhatnak 
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 X. melléklet II. pontjában említett 
rendszerek keretében termeléstől függő 
támogatás céljára rendelkezésre álló 
összegeket a tagállamok elsősorban az 
érintett ágazatok mezőgazdasági termelői 
között annak a támogatásnak az arányában 
osztják el, amelyet a szóban forgó 
mezőgazdasági termelők a 2000 és 2002 
közötti időszakban a vonatkozó támogatási 
rendszerek keretében kaptak. A tagállamok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján azonban 
reprezentatívabb időszakot is választhatnak 
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. fr
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Indokolás

Bizonyos teret kell hagyni a tagállamoknak is, mivel nehéznek bizonyulhat fillérre pontosan 
teljesíteni a kifizetéseket.  

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁSOK

Or. fr

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános szabályok Kiegészítő támogatások

Or. fr

Módosítás 80

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-

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

hátrányok kezelése érdekében, valamint a 
marhahús-, a juhhús- és a kecskehús-
ágazatban,

Or. fr

Indokolás

El kell hagyni a területi feltételeket, mivel ezek az állattenyésztési ágazatok olyan súlyos 
válságon mennek keresztül, amely nem csak egyes területeket érint. Ráadásul a juh- és 
kecskeágazatot illetően ez megfelel az Európai Parlament júniusi 19-én elfogadott 
állásfoglalásában foglaltaknak a juh- és kecskeágazat jövőjéről.

Módosítás 81

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, prioritásként kezelhetők 
különösen az új gazdálkodók, a fiatal 
gazdálkodók, a családi gazdaságok vagy 
egyéb kiemelt fontosságú gazdálkodók,

Or. fr

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az olyan támogatható hektárok 
támogatása érdekében, amelyek 
semmilyen támogatási jogosultsággal nem 
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rendelkeznek, 

Or. fr

Indokolás

Néhány tagállam úgy határozhat, hogy a gyümölcs- és zöldségtermesztésre szolgáló földeket 
is figyelembe veszi, ezért meg kell hagyni nekik ezt a lehetőséget. 

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
Article 68 – paragraphe 1 – point d

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Természetesen szó sincs e rendelkezés törléséről, hanem külön cikkbe kell helyezni, hogy 
megfelelő támogatást kapjon és az egységes közös piacszervezésre vonatkozó rendeletben kell 
kidolgozni. 

Módosítás 84

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. 

törölve 

Or. fr
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Indokolás

Természetesen szó sincs e rendelkezés törléséről, hanem külön cikkbe kell helyezni, hogy 
megfelelő támogatást kapjon és az egységes közös piacszervezésre vonatkozó rendeletben kell 
kidolgozni. 

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések céljára csak a termelés 
jelenlegi szintje fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben
nyújtható támogatás.

Or. fr

Indokolás

A nehézségekkel szembesülő szektorok támogatására van szükség, nem pedig arra, hogy 
lehetőséget kínáljunk számukra termelésük fokozására. 

Módosítás 86

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. fr

Indokolás

Bizonyos nehézségekkel küzdő szektorok számára lehetővé kell tenni, hogy különböző 
intézkedéseket kombinálhassanak fennmaradásuk biztosítása érdekében.
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Módosítás 87

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. fr

Indokolás

Ezt a szövegrészt egyszerűen a bekezdés bevezető mondatába helyeztük.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás mértéke legfeljebb a többoldalú 
tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–
1994) elért megállapodásoknak a 
Közösség nevében a hatáskörébe tartozó 
ügyek tekintetében történő megkötéséről 
szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK 
tanácsi határozatnak1 (HL L 336., 
1994.12.23.) megfelelő lehet. A 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg
__________

1 HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság által meghatározott érték teljesen mesterséges, és egyébként sem lehet érvényesen 
rögzíteni a jogalkotási javaslatról való végleges megállapodás nélkül. Az egyetlen biztos pont, 
hogy a támogatásnak meg kell felelnie az Európai Közösség által a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalások uruguayi fordulójának keretében vállaltaknak, különösen a kék doboz 
kritériumoknak és a „de minimis” záradéknak. 

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett támogatás éves kiegészítő 
támogatások formájában valósulhat meg,

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
támogatás éves kiegészítő támogatások 
formájában valósulhat meg,

Or. fr

Indokolás

Lásd a 68. cikk (1) bekezdése d) pontjának indokolását. 

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatás a 70. cikkben meghatározottak 
szerint kompenzációs kifizetés formájában 
valósulhat meg.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 68. cikk (1) bekezdése e) pontjának indokolását. 
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A megnövelt egységértékű támogatási 
jogosultságok és az (5) bekezdés c) 
pontjában említett kiegészítő támogatások 
átruházása csak abban az esetben 
engedélyeztető, ha a jogosultságok 
átruházását az ennek megfelelő számú 
hektár átruházása kíséri. 

törölve

Or. fr

Indokolás

Az egységes támogatási rendszerrel kapcsolatos összes megszorítást törölték, ezért itt nincs 
helye ezek újbóli bevezetésének, valamint a rendszer bonyolultsága növelésének.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések támogatása összhangban van 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal.

(7) A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás 
nyújtásához kapcsolódó szabályokat, 
különös tekintettel az egyéb közösségi 
intézkedésekkel és szakpolitikákkal való 
összhangra. 

Or. fr

Indokolás

A szöveg egyértelműbbé és ésszerűbbé tétele.
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Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 7 a bekezdés (új)  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok a Bizottságot előre 
tájékoztatják a tervezett intézkedésekről és 
díjakról.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a szubszidiaritás elvét kívánják alkalmazni, a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a tervezett intézkedéseikről.  

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a), b) c) és d) pontjában 
említett támogatások esetében a 
mezőgazdasági termelők számára odaítélt 
jogosultságok és/vagy a nemzeti tartalék 
lineáris csökkentésével,

a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett támogatások esetében a 
mezőgazdasági termelők számára odaítélt 
jogosultságok és/vagy a nemzeti tartalék 
lineáris csökkentésével,

Or. fr

Indokolás

Lásd a 68. cikk (1) bekezdése d) pontjának indokolását.
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatások esetében szükség esetén az e 
címmel összhangban lévő, valamint az (1) 
és a (3) bekezdésben meghatározott 
határokon belüli vonatkozó támogatások 
kedvezményezettjeinek folyósítandó egy 
vagy több kifizetés lineáris csökkentésével.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 68. cikk (1) bekezdése e) pontjának indokolását.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás 
nyújtásához kapcsolódó szabályokat, 
különös tekintettel az egyéb közösségi 
intézkedésekkel és szakpolitikákkal való 
összhangra és a támogatáshalmozás 
elkerülésére.

törölve

Or. fr

Indokolás

A bekezdés átkerült a (7) bekezdésbe.
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Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
68 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68a. cikk
Az egységes közös piacszervezés keretében 
folyósított támogatások
(1) A tagállamok e cikk rendelkezéseinek 
alkalmazását megelőzően, minden 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: 
a) a terménybiztosítási díjakhoz való 
pénzügyi hozzájárulás formájában; 
b) az állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapokhoz való 
hozzájárulás formájában.
(2) A következő pontokban említett 
intézkedések támogatása:
a) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
támogatás éves kiegészítő támogatások 
formájában valósulhat meg;
b) az (1) bekezdés b) pontjában említett 
támogatás kompenzációs kifizetés 
formájában valósulhat meg. 
(3) A tagállamok gondoskodnak a 
következő pontokban említett 
támogatáshoz szükséges pénzeszközök 
összegyűjtéséről:
a) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
támogatások esetében a mezőgazdasági 
termelők számára odaítélt jogosultságok 
és/vagy a nemzeti tartalék lineáris 
csökkentésével;
b) az (1) bekezdés b) pontjában említett 
támogatások esetében szükség esetén e 
címmel összhangban a támogatások 
kedvezményezettjeinek folyósítandó egy 
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vagy több kifizetés lineáris csökkentésével. 
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
intézkedések keretében nyújtott támogatás 
nem haladhatja meg a 94/800/EK 
határozatban meghatározott 
százalékarányt.

Or. fr

Indokolás

Megfelelő támogatást kell biztosítani a mezőgazdasági piacokat érintő bizonytalanság 
kezelése miatt szükséges két intézkedés számára. Ugyanezen okokból az egységes közös 
piacszervezésnek ezekre az intézkedésekre is ki kell terjednie. 

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
68 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68b. cikk
Áthidaló („passarelle”) záradék

(1) A 68. és a 68a. cikket részben vagy 
egészben nem alkalmazó tagállamok a fel 
nem használt összegeket a 378/2007/EK 
rendeletben meghatározott eljárásokkal 
összhangban a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre fordíthatják. Ezeket az 
összegeket az 1698/2005/EK rendelet 69. 
cikkének (5a) bekezdésével összhangban, 
és az összegek keletkezésének helyszínéül 
szolgáló tagállam pénzügyi beavatkozása 
nélkül kell felhasználni. 

Or. fr

Indokolás

Bár az Európai Parlament március 12-i állásfoglalásával összhangban az előadó a második 
pillérbe irányuló átcsoportosítások csökkentését javasolja, nem kívánja megvonni a 
vidékfejlesztés támogatását. Ezért a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
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68. és a 68a. cikkből származó összegeket részben vagy egészben a vidékfejlesztési programok 
támogatására fordítsák.  Mivel azonban az első pillérhez tartozó összegek esetében nem 
szükséges társfinanszírozás, ezen összegek második pillérbe történő átcsoportosításakor sem 
írható elő társfinanszírozás.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69 cikk törölve
Terménybiztosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:
a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.
2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj pénzügyi hozzájárulással 
támogatható összegét.
3. A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
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hatósága hivatalosan elismeri. 
4. A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek teljes 
pótlási költségével megegyező összeget 
meg nem haladó mértékű kártalanítás 
összegét kell fedeznie, és annak nyújtását 
nem szabad feltételként jövőbeli termelési 
tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig 
azzal kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.
5. Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek kell kifizetni.
6. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk 
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza a biztosítási díj e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
támogatható összegének 40%-áig. 
Az első albekezdés nem érinti a 
tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a 
pénzügyi hozzájárulásban való részvételük 
egy részét vagy egészét az érintett 
ágazatokban működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 
finanszírozzák.
7. A pénzügyi hozzájárulás nem 
akadályozhatja a biztosítási szolgáltatások 
belső piacának működését. A pénzügyi 
hozzájárulás nem korlátozódhat egyetlen 
biztosítótársaság vagy biztosítótársaságok 
csoportja által nyújtott biztosításra, és 
nem köthető olyan feltételhez, hogy a 
biztosítási szerződést az érintett 
tagállamban székhellyel rendelkező 
társaságnál kell megkötni.

Or. fr

Indokolás

Természetesen szó sincs e rendkívül hasznos rendelkezés törléséről, hanem ezt az egységes 
közös piacszervezésre vonatkozó rendeletbe kell átültetni. 
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Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 cikk törölve
Állat- és növénybetegségek esetére 

létrehozott segélyalapok
1. A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában. 
2. E cikk alkalmazásában:
a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelők kompenzációs 
kifizetésben részesülhetnek; 
b) „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.
3. A segélyalapok a pénzügyi 
kompenzációt közvetlenül a gazdasági 
veszteséget elszenvedő, tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 



PR\727224HU.doc 69/91 PE407.775v01-00

HU

fizetik ki.
A segélyalapból fizetett pénzügyi 
kompenzációt a következő forrásokból kell 
biztosítani:
a) az alapokba a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők által 
befizetett tőke, és/vagy
b) az alapok által üzleti feltételekkel 
felvett kölcsönök.
A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás. 
4. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
hozzájárulások a következőkkel lehetnek 
kapcsolatosak: 
a) a segélyalap létrehozásával kapcsolatos 
adminisztratív költségek legfeljebb három 
évre elosztva,
b) a mezőgazdasági termelőknek 
nyújtandó pénzügyi kompenzáció céljára 
a segélyalap által üzleti feltételekkel 
felvett kölcsönökre fizetendő kamat, illetve 
a tőke visszafizetése,
c) a segélyalap által az alap tőkéjéből a 
mezőgazdasági termelők számára 
pénzügyi kompenzációként kifizetett 
összegek.
A Bizottság a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározza a pénzügyi hozzájárulás 
szempontjából támogatható üzleti 
kölcsönök minimális és maximális 
időtartamát.
Ha az alap a pénzügyi hozzájárulást az 
első albekezdés c) pontjával összhangban 
fizeti, a közpénzekből származó 
hozzájárulás a minimális időtartamú 
üzleti alapú kölcsön esetére meghatározott 
ütemmel megegyező ütemben valósul meg.
5. A pénzügyi hozzájárulások nem 
haladhatják meg a (4) bekezdésben 
említett költségek 60%-át. A tagállamok 
az érintett ágazat helyzetére való 
tekintettel dönthetnek a pénzügyi 
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hozzájárulás 70%-ra emeléséről. A 
pénzügyi hozzájárulások által nem 
fedezett költségeket a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
kell viselniük.
A tagállamok korlátozhatják a pénzügyi 
hozzájárulás szempontjából támogatható 
költségeket a következők alkalmazásával:
a) alaponként meghatározott felső 
határok,
b) megfelelő egységenkénti felső határok.
6. A tagállamok által a pénzügyi 
hozzájárulásokra fordított összegeket a 
Közösség a 68. cikk (1) bekezdésében 
említett pénzeszközökből finanszírozza a 
(4) bekezdés szerinti támogatható 
összegek 40%-áig.
Az első albekezdés nem érinti a 
tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a 
pénzügyi hozzájárulásban való részvételük 
egy részét vagy egészét az érintett 
ágazatokban működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 
finanszírozzák.
7. A tagállamok meghatározzák a 
segélyalapok létrehozásának és 
irányításának szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válsághelyzet 
esetén nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában.
8. E cikk végrehajtásáról a tagállamok 
évente jelentés küldenek a Bizottságnak. 
A Bizottság a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
megállapítja a jelentés formájára, 
tartalmára, illetve benyújtásának 
időzítésére és határidejére vonatkozó
követelményeket.

Or. fr
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Indokolás

Természetesen szó sincs e rendkívül hasznos rendelkezés törléséről, hanem ezt az egységes 
közös piacszervezésre vonatkozó rendeletbe kell átültetni.

Módosítás 101

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 fejezetben megállapított feltételek 
mellett jár támogatás.

Or. fr

Módosítás 102

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
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Magyarország 232,50 116,25

Portugália 453,75 226,875

Románia 126,075 63,037

A Parlament módosításai

EUR/ha

2009–2013

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. fr

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1A. SZAKASZ
FEHÉRJENÖVÉNYEKRE VONATKOZÓ 
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TÁMOGATÁS

74a. cikk
Hatály

A fehérjenövényeket termesztő 
mezőgazdasági termelők részére az e 
szakaszban megállapított feltételek mellett 
jár támogatás.
A fehérjenövények közé tartoznak a 
következők:

a) a 0713 10 KN-kód alá tartozó 
borsó;

b) a 0713 50 KN-kód alá tartozó 
lóbab;
c) az ex 1209 29 50 KN-kód alá tartozó 
édes csillagfürt.

74b. cikk
A támogatás összege és a támogatás iránti 

jogosultság
A támogatás összege a tejes érést követően 
betakarított fehérjenövények esetében 
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.

74c. cikk
Terület

(1) A garantált legnagyobb terület, 
amelyre támogatás nyújtható, 1 400 000 
ha.
(2) Amennyiben az összterület, amelyre a 
mezőgazdasági termelők támogatást 
igényelnek, meghaladja a garantált 
legnagyobb területet, a 128. cikk (2) 
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bekezdésében említett eljárással 
összhangban, abban az évben 
mezőgazdasági termelőnként arányosan 
csökkenteni kell a területet, amelyre 
támogatást igényeltek.

Or. fr

Indokolás

A gabonafélék vonzereje miatt jelentősen csökkent a fehérjenövények termesztésére szánt 
terület. A negatív mezőgazdasági és környezeti hatások mellett, e csökkenés elsősorban a 
takarmányként hasznosított fehérjenövények ellátásában okozhat fennakadást. 

Módosítás 104

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

Or. fr

Módosítás 105

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. fr
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Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
6 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6A. SZAKASZ
A DOHÁNYRA VONATKOZÓ 

TÁMOGATÁS

87a. cikk
Hatály

Támogatást lehet nyújtani a 2010., 2011. 
és 2012. betakarítási évre vonatkozóan a 
2401 KN-kód alá tartozó nyersdohány 
termelőinek az e szakaszban 
meghatározott feltételek szerint.

87b. cikk
A támogatási jogosultság feltételei

A támogatást olyan termelőknek lehet 
nyújtani, akik a 2000., 2001. és 2002. 
naptári évben a 2075/92/EGK 
rendelettel összhangban dohányra
vonatkozó támogatásban részesültek, és 
olyan termelőknek, akik a 2002. január 
1. és 2005. december 31. közötti 
időszakban dohánytermelési kvótákhoz 
jutottak. A támogatás kifizetésére a 
következő feltételek vonatkoznak:
a) a dohány a nyersdohányágazatban a 
jövedelemtámogatási rendszer, a termelési 
kvóták és a termelői csoportoknak 
nyújtandó külön támogatás tekintetében a 
2075/92/EGK tanácsi rendelet 
alkalmazása részletes szabályainak 
meghatározásáról szóló, 1998. december 
22-i 2848/98/EK bizottsági rendelet1 II. 
mellékletében meghatározott 
termőterületről származik; 
b) meg kell felelni a 2848/98/EK 
rendeletben meghatározott minőségi 
követelményeknek;
c) a leveles dohányt a termelőnek 
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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.
A 111. cikk szerinti egységes területalapú 
támogatási rendszerre vonatkozó 
kérelmek benyújtására előírt határidő 
lejártával és a 87a. cikk alkalmazása 
esetén, a dohánytermelési kvóták az első 
albekezdés értelmében legkésőbb az 
egységes támogatási rendszer alkalmazása 
első évének végéig meghatározásra 
kerülnek.
____________
1HL L 358., 1998.12.31., 17. o. A legutóbb az 
1809/2004/EK rendelettel (HL L 318., 2004.10.19., 
18. o.) módosított rendelet.

87c. cikk
Összegek

A teljes támogatás maximális összege, 
ideértve a 87d. cikkben említett, a 
Közösségi Dohányalapba 
átcsoportosítandó összegeket is, a 
következőképpen alakul:

(millió EUR)
2010–2012

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

189,366

Portugália 8,468
2009–2012

Magyarország p.m.
Bulgária p.m.
Románia p.m.
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Lengyelország p.m.
87d. cikk

A Közösségi Dohányalapba történő 
átcsoportosítás

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

Or. fr

Indokolás

E módosítás az Európai Parlament 2008. május 26-án jelentős többséggel elfogadott 
állásfoglalásában foglaltakat tükrözi. 

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A jövedelemtámogatás összege 
anyajuhonként 21 EUR. Azon 
mezőgazdasági termelők esetében azonban, 
akik juhtejet vagy juhtejből készült 
termékeket értékesítenek, az 
anyajuhonkénti jövedelemtámogatás 
összege 6,8 EUR.

(4) A jövedelemtámogatás összege 
anyajuhonként 21 EUR. Azon 
mezőgazdasági termelők esetében azonban, 
akik juhtejet vagy juhtejből készült 
termékeket értékesítenek, az 
anyajuhonkénti jövedelemtámogatás 
összege 16,8 EUR.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a Bizottság által előterjesztett szövegben található hibát javítja. 
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Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A jövedelemtámogatás összege 
anyakecskénként 6,8 EUR.

(5) A jövedelemtámogatás összege 
anyakecskénként 16,8 EUR.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a Bizottság által előterjesztett szövegben található hibát javítja.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „régió”: egy tagállam vagy egy 
tagállamon belüli régió, az érintett 
tagállam döntése szerint,

törölve

Or. fr

Indokolás

E meghatározás a rendelet értelmezéséhez szükséges meghatározásokat tartalmazó 2. cikkbe 
került át. 

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazó új tagállamok 
legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig 

(1) Az egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazó új tagállamok 
legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig 
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dönthetnek úgy, hogy a 2010. naptári évvel 
kezdődő hatállyal a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határaik legfeljebb 10%-át a 
68. cikk (1) bekezdésének a), b), c), d) és 
e) pontjában meghatározottak szerint és a 
68. cikk (2)–(9) bekezdésével, valamint a 
69. és a 70. cikkel összhangban a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják.

dönthetnek úgy, hogy a 2010. naptári évvel 
kezdődő hatállyal a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határaik legfeljebb 10%-át a 
68. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában meghatározottak szerint és a 68. 
cikk (2)–(9) bekezdésével összhangban a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják.

Az egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazó új tagállamok 
legkésőbb a 68a. cikk rendelkezéseinek 
alkalmazását megelőzően, minden év 
augusztus 1-jéig dönthetnek úgy, hogy 
2010-zel kezdődő hatállyal a 41. cikkben 
említett nemzeti felső határaik legfeljebb 5 
%-át a 68a. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában meghatározottak szerint és a 
68a. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével 
összhangban a mezőgazdasági termelők 
támogatására fordítják.

Or. fr

Indokolás

A 68a. és 68b. cikk létrehozásának következménye. 

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123. cikk törölve
Pénzeszközök átcsoportosítása a 

dohánytermelő régiókban megvalósuló 
szerkezetátalakításra

A 2011. költségvetési évtől kezdődően 
kiegészítő közösségi támogatásként 
484 millió EUR összeg áll rendelkezésre a 
dohánytermelő régiókban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
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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.

Or. fr

Indokolás

A 6a. szakaszhoz hasonlóan, e módosítás az Európai Parlament 2008. május 26-án jelentős 
többséggel elfogadott állásfoglalásában foglaltakat tükrözi.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. és IV. címet nem kell alkalmazni 
Franciaország tengerentúli megyéi, az 
Azori-szigetek és Madeira, valamint a 
Kanári-szigetek esetében.

A III. és IV. címet – a 68. és 68a. cikk 
kivételével – nem kell alkalmazni 
Franciaország tengerentúli megyéi, az 
Azori-szigetek és Madeira, valamint a 
Kanári-szigetek esetében.

Or. fr

Módosítás 113

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 

Azonban az említett rendelet 66., 67., 68., 
68a., 69. cikke, valamint 70. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, illetve IV. 
címének 1. fejezete (durumbúza), 4. 
fejezete (héjas gyümölcsűekre vonatkozó 
területalapú támogatás), 8. fejezete
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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.

(energianövények), 9. fejezete (vetőmagra 
vonatkozó támogatások), 10. fejezete 
(szántóföldi növényekre vonatkozó 
területalapú támogatás), 10b. fejezete 
(olajfaligetekre vonatkozó támogatás) és 
10d. fejezete (komlóra vonatkozó 
területalapú támogatás) 2009-ben is 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – „Durumbúza” ágazat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Durumbúza
Az 1782/2003/EK rendelet* IV. címének 
1. fejezete
Területalapú támogatás
*Csak a 2009-es évre

Or. fr

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Fehérjenövények – „Jogalap” c. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1782/2003/EK rendelet* IV. címének
2. fejezete

E rendelet IV. címe 1. fejezetének 1a. 
szakasza

Or. fr
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Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Dohány– „Jogalap” c. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1782/2003/EK rendelet* IV. címének 
10c. fejezete

E rendelet IV. címe 1. fejezetének 6a. 
szakasza

Or. fr

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Szántóföldi növények – „Jogalap” c. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10. 
fejezete 

Az 1782/2003/EK rendelet* IV. címének 
10. fejezete 
*Csak a 2009-es évre

Or. fr

Indokolás

A módosítás a Bizottság által előterjesztett szövegben található hibát javítja.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A a pont (új) 

Módosítás
Aa. Munkahelyi biztonság
8a. A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók 

munkahelyi biztonságának és egészségének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.)

6. cikk
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3., 6., 8. 
és 9. cikk

8b. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve (2000. 
szeptember 18.) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)
(HL L 262., 2000.10.17., 21. o.)

8c. A Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek 
munkahelyi védelméről
(HL L 216., 1994.8.20., 12. o.)

8d. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 
29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a
89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)
(HL L 158., 2004.4.30., 50. o.)

3. és 4–
12. cikk

Or. fr

Indokolás

A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények munkahelyi biztonságra történő 
kiterjesztésének következménye. 

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
IV. melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg

millió EUR

Naptári év 2009 2010 2011 2012
Belgium 583,2 570,9 563,1 553,9
Cseh Köztársaság 773,0
Dánia 985,9 965,3 954,6 937,8
Németország 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Észtország 88,9
Írország 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Görögország 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spanyolország 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
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Franciaország 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Olaszország 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Ciprus 48,2
Lettország 130,5
Litvánia 337,9
Luxemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Magyarország 1 150,9
Málta 4,6
Hollandia 841,5 827,0 829,4 815,9
Ausztria 727,7 718,2 712,1 704,9
Lengyelország 2 730,5
Portugália 635,8 623,0 622,6 622,6
Szlovénia 129,4
Szlovákia 335,9
Finnország 550,0 541,2 536,0 529,8
Svédország 731,7 719,9 710,6 699,8
Egyesült Királyság 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Módosítás 

millió EUR

Naptári év 2009 2010 2011 2012
Belgium p.m. p.m. p.m. p.m.
Cseh Köztársaság p.m. p.m. p.m. p.m.
Dánia p.m. p.m. p.m. p.m.
Németország p.m. p.m. p.m. p.m.
Észtország p.m. p.m. p.m. p.m.
Írország p.m. p.m. p.m. p.m.
Görögország p.m. p.m. p.m. p.m.
Spanyolország p.m. p.m. p.m. p.m.
Franciaország p.m. p.m. p.m. p.m.
Olaszország p.m. p.m. p.m. p.m.
Ciprus p.m. p.m. p.m. p.m.
Lettország p.m. p.m. p.m. p.m.
Litvánia p.m. p.m. p.m. p.m.
Luxemburg p.m. p.m. p.m. p.m.
Magyarország p.m. p.m. p.m. p.m.
Málta p.m. p.m. p.m. p.m.
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Hollandia p.m. p.m. p.m. p.m.
Ausztria p.m. p.m. p.m. p.m.
Lengyelország p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugália p.m. p.m. p.m. p.m.
Szlovénia p.m. p.m. p.m. p.m.
Szlovákia p.m. p.m. p.m. p.m.
Finnország p.m. p.m. p.m. p.m.
Svédország p.m. p.m. p.m. p.m.
Egyesült Királyság p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Parlament módosításainak figyelembevétele érdekében e mellékletet felül kell 
vizsgálni. 

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
VIII. melléklet 
A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat

(ezer EUR)

Tagállam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 és az azt 
követő évek

Belgium 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Dánia 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Németország 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Írország 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Görögország 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spanyolország 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Franciaország 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Olaszország 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Hollandia 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Ausztria 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugália 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finnország 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Svédország 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Egyesült Királyság 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849
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2. táblázat*
(ezer EUR)

Tagállam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 és az azt 
követő évek

Bulgária 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Cseh Köztársaság 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Észtország 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Ciprus 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Lettország 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Litvánia 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Magyarország 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Málta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Lengyelország 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Románia 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Szlovénia 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Szlovákia 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* a 110. cikkben előírt növekedési ütemezés figyelembevételével kiszámított felső határok.

Módosítás 
1. táblázat

(ezer EUR)

Tagállam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 és az azt 
követő évek

Belgium p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Dánia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Németország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Írország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Görögország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Spanyolország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Franciaország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Olaszország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Luxemburg p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Hollandia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ausztria p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugália p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Finnország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Svédország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Egyesült Királyság p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

2. táblázat
(ezer EUR)

Tagállam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 és az azt 
követő évek

Bulgária p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Cseh Köztársaság p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Észtország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ciprus p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Lettország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Litvánia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Magyarország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Málta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Lengyelország p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Románia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Szlovénia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
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Szlovákia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Parlament módosításainak figyelembevétele érdekében e mellékletet felül kell 
vizsgálni. 

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – I rész – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2010-től az 1782/2003/EK rendelet IV. 
címének 2. fejezetében előírt, 
fehérjenövényekre vonatkozó támogatás;

törölve

Or. fr

Indokolás

A termeléstől függő támogatás megszüntetése tovább súlyosbítaná a fehérjenövények 
termesztésére szánt területek csökkenését, ami a takarmányellátás fennakadásának kockázatát 
vonná maga után.  

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
X. melléklet – I rész – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2010-től az 1782/2003/EK rendelet IV. 
címének III. fejezetében és az e rendelet 
IV. címe 1. fejezetének 1. szakaszában 
előírt, rizsre vonatkozó terményspecifikus 
támogatás, az e rendelet 72. cikkének (2) 
bekezdésében feltüntetett ütemezéssel 
összhangban;

– 2013-tól az 1782/2003/EK rendelet IV. 
címének III. fejezetében és az e rendelet 
IV. címe 1. fejezetének 1. szakaszában 
előírt, rizsre vonatkozó terményspecifikus 
támogatás, az e rendelet 72. cikkének (2) 
bekezdésében feltüntetett ütemezéssel 
összhangban;
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Or. fr

Indokolás

Az egységes támogatási rendszerbe történő integrálásra nem kerülhet sor 2013 előtt.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – I rész – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2011-től az 1234/2007/EK rendelet II. 
része I. címe IV. fejezete I. szakaszának I. 
alszakaszában előírt, szárított takarmány 
feldolgozására vonatkozó támogatás;

törölve

Or. fr

Indokolás

A szárított takarmány vizsgálat alatt álló közös piacszervezésbe tartozik, és a vizsgálat 
eredményei még nem ismertek. Bár az ágazatot a megmaradás érdekében át kell alakítani, az 
állattenyésztés jelenlegi válsághelyzetében biztosítani kell a fehérjedús termények kínálatát. 

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – I rész – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2011-től az 1234/2007/EK rendelet II. 
része I. címe IV. fejezete I. szakaszának II. 
alszakaszában előírt, rostlenre vonatkozó 
feldolgozási támogatás az említett 
alszakaszban feltüntetett ütemezéssel 
összhangban;

– 2013-tól az 1234/2007/EK rendelet II. 
része I. címe IV. fejezete I. szakaszának II. 
alszakaszában előírt, rostlenre vonatkozó 
feldolgozási támogatás az említett 
alszakaszban feltüntetett ütemezéssel 
összhangban;

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság maga vizsgálta a len és a kender közös piacának szervezését, és az eredmények 
igen kedvezőek voltak, ezért szükségtelen a rendelkezést azonnal visszavonni. 

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – I rész – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2011-től az 1234/2007/EK rendelet [95a]. 
cikkében előírt, burgonyakeményítő-
gyártásra szánt burgonyára vonatkozó 
támogatás és az e rendelet 75. cikkében 
előírt ütemezéssel összhangban az említett 
cikkben előírt burgonyakeményítő-
gyártásra szánt burgonyára vonatkozó 
támogatás.

– 2013-tól az 1234/2007/EK rendelet 
[95a]. cikkében előírt, burgonyakeményítő-
gyártásra szánt burgonyára vonatkozó 
támogatás és az e rendelet 75. cikkében 
előírt ütemezéssel összhangban az említett 
cikkben előírt burgonyakeményítő-
gyártásra szánt burgonyára vonatkozó 
támogatás.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos régiókban súlyosan befolyásolhatja a foglalkoztatást e termények eltűnése, ezért 
kívánatosnak tűnik a jelenlegi rendszer 2013-ig történő fenntartása. 

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – II rész – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az 55. cikkben meghatározott ütemezésnek 
megfelelően a marha- és borjúhúsra 
vonatkozó támogatás, kivéve az 
anyatehénre vonatkozó támogatást.

az 55. cikkben meghatározott ütemezésnek 
megfelelően a marha- és borjúhúsra 
vonatkozó támogatás, kivéve az 
anyatehénre és borjúvágásra vonatkozó
támogatást.

Or. fr
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Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Szárított takarmány” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Szárított takarmány” c. táblázat A táblázat törölve.

Or. fr

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Fehérjenövények” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Fehérjenövények” c. táblázat A táblázat törölve.

Or. fr

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Rizs” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2010 c. oszlop törölve
2011 c. oszlop
2012 c. oszlop

Or. fr
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Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Hosszú lenrost” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2011 c. oszlop törölve
2012 c. oszlop

Or. fr

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Burgonyakeményítőre vonatkozó feldolgozási támogatás” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2011 c. oszlop törölve
2012 c. oszlop

Or. fr

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – „Burgonyakeményítőre vonatkozó támogatás” c. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2011 c. oszlop törölve
2012 c. oszlop

Or. fr
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