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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

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37.. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált 
a Parlamenttel (C6-0242/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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 – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek további ösztönzést 
kapjanak az új prioritásokhoz kapcsolódó 
műveletek felvállalására, indokolt lehetővé 
tenni, hogy ezen műveletek támogatását 

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

nagyobb összegekkel vagy nagyobb 
arányban támogassák. Ésszerű, hogy a 
tagállamok alkalmazhassák ugyanezt a 
lehetőséget az alkalmazott kutatásból 
származó innovációk átadására is. 

Or. fr

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a vidéki térségekbe is eljusson az innováció, különösen az 
alkalmazott kutatás révén. Az I. mellékletben szereplő keretösszegek megemelésével 
ösztönözni kell a kutatásból származó ismeretek átadását a mezőgazdasági ágazatnak és a 
vidéki gazdaságnak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Biztosítani kell, hogy a fent 
említett pénzügyi források legalább 50%-
át az új kihívásokkal kapcsolatos 
műveletek támogatására fordítsák. 

Or. fr

Indokolás

Bár a Bizottság által azonosított új kihívások és új eszközök nagy jelentőséggel bírnak, nem 
tűnik indokoltnak, hogy a kiegészítő modulációból származó összegek egészét e célokra 
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fordítsák. Mivel az 1698/2005/EK irányelv 17. cikke előírja, hogy az 1. és 3. tengely legalább 
10, a 2. tengely pedig legalább 25%-os támogatásban részesüljön, az új kihívásokra 
fordítandó támogatás minimális mértékét a források 50%-ában kell meghatározni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Tekintettel arra, hogy ezen egyenlő
összegek felhasználása kiegészítő és
egyedi jellegű, ez nem befolyásolhatja a 
vidékfejlesztés támogatásának célkitűzései 
között megteremtett egyensúlyt.

Or. fr

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A szöveg a következő 16b. cikkel 
egészül ki:

„16b. cikk

Innováció és az alkalmazott kutatásból 
származó know-how átadása

(1) 2010. január 1-jétől kezdődően a 
tagállamok – egyedi igényeikkel 
összhangban – kötelesek vidékfejlesztési 
programjaikban olyan műveleteket 
előírni, amelyek az alkalmazott kutatásból 
származó innováció vidéki gazdaságnak 
való átadását célozzák. 

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

Or. fr

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a vidéki térségekbe is eljusson az innováció, különösen az 
alkalmazott kutatás révén. Az I. mellékletben szereplő keretösszegek megemelésével 
ösztönözni kell a kutatásból származó ismeretek átadását a mezőgazdasági ágazatnak és a 
vidéki gazdaságnak. 

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) A 30. cikk helyébe a következő szöveg 
lép: 

„30. cikk

A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok 
fejlesztéséhez és adaptációjához 

kapcsolódó infrastruktúrák

A 20. cikk b) és v) pontjában szereplő 
támogatás fedezhet többek között olyan 
műveleteket, melyek a mezőgazdasági 
termőterületekhez és erdőterületekhez 
való hozzáféréssel, a szántóföldek 
helyreállításával és feljavításával, az 
energiatermeléssel, az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáféréssel, valamint a 
vízgazdálkodással függnek össze.”

Or. fr
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Indokolás

A szélessávra vonatkozó európai politikáról szóló, 2007. június 19-i európai parlamenti 
állásfoglalás szerint a vidéki régiók versenyképességének fejlődése az információs és 
kommunikációs technológiák innovatív felhasználásától függ. Ezért helyénvaló, hogy a jelen 
rendelet 30. cikkében említést tegyünk e technológiákról. 

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező vagy azok 50%-át 
meghaladó összeget kell a jelenlegi 
vidékfejlesztési programok keretében a 
2010. január 1. és 2015. december 31.
közötti időszakban közösségi 
támogatásként az e rendelet 16a. cikkében 
említett, 2010. január 1-jét követően 
jóváhagyott művelettípusok céljára 
fordítaniuk.

Or. fr

Indokolás

A 2. módosításéval megegyező indokolás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk – 5 b bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Amennyiben a program lezárásakor 
az e cikk (5a) bekezdésében említett 
műveletekre fordított teljes összeg 
alacsonyabb, mint a 16. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett összeg, 
a különbséget a tagállamnak meg kell 
térítenie a közösségi költségvetés javára 
olyan mértékig, amennyivel a 16a. 
cikkben nem említett műveletekre odaítélt 
teljes támogatási összeget túllépték.

törölve

Or. fr

Indokolás

Bár a Bizottság által azonosított új kihívások és új eszközök nagy jelentőséggel bírnak, nem 
tűnik indokoltnak, hogy a kiegészítő modulációból származó összegek egészét e célokra 
fordítsák.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – a a pont (új) 
Az 1698/2005/EK rendelet
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az első sor helyébe a következő szöveg 
lép:

22, (2) 
bekezdés

Letelepedési 
támogatás 
(*)

75 000

(*) A letelepedési támogatás nyújtható egy 
egyszeri, legfeljebb 50 000 euró összegű kifizetés, 
illetve legfeljebb 50 000 euró értékű 
kamattámogatás formájában. Ha a két 
támogatási formát egyszerre alkalmazzák, a 
teljes összeg nem haladhatja meg a 75 000 eurót.

Or. fr
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Indokolás

Tekintettel a fiatal mezőgazdasági termelők letelepedési nehézségeire, meg kell emelni a 
támogatás felső értékhatárát.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – II. melléklet – Prioritás: megújuló energia – 4 a sor (új)

Módosítás

A hulladékgazdálkodás javítása és 
újrafelhasználás

26. cikk: 
mezőgazdasági 
vállalkozások 
modernizációja

53. cikk: nem 
mezőgazdasági 
tevékenységek felé 
történő diverzifikáció

54. cikk: vállalkozások 
indítására és 
fejlesztésére nyújtott 
támogatás

56. cikk: a vidéki 
gazdaságnak és 
lakosságnak nyújtott 
alapvető 
szolgáltatások

A hulladék 
mennyiségének 
csökkentése és a fosszilis 
tüzelőanyagok 
helyettesítése 

Or. fr

Indokolás

A hulladékgazdálkodás és az újrafelhasználás hozzájárulhat a „megújuló energiák” 
prioritáshoz.



PE407.829v01-00 12/13 PR\727831HU.doc

HU

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – II. melléklet – Prioritás: megújuló energia – 4 b sor (új)

Módosítás

Nap,- szél,- és geotermikus energia, 
valamint kogenerációs hőenergia 
előállítása és felhasználása  

26. cikk: 
mezőgazdasági 
vállalkozások 
modernizációja

53. cikk: nem 
mezőgazdasági 
tevékenységek felé 
történő diverzifikáció

54. cikk: vállalkozások 
indítására és 
fejlesztésére nyújtott 
támogatás

56. cikk: a vidéki 
gazdaságnak és 
lakosságnak nyújtott 
alapvető 
szolgáltatások

Fosszilis tüzelőanyagok 
helyettesítése 

Or. fr

Indokolás

A „nem mezőgazdasági” eredetű megújuló energiák hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok 
helyettesítéséhez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – II. melléklet – Prioritás: vízgazdálkodás – 1 a sor (új)

Módosítás

Árvízkockázatok kezelése 39. cikk: agrár-
környezetvédelmi 
kifizetések

Árvizek idején 
rendelkezésre álló 
vízgazdálkodási 
kapacitások javítása
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41. cikk: nem 
megtérülő befektetések

Or. fr

Indokolás

A vízgazdálkodásnak magában kell foglalnia megelőző intézkedéseket is, a mennyiségi 
gazdálkodás szintjén is.
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