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Módosítás 111
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

A szabad és piacorientált Európában mind a gazdálkodók, mind a fogyasztók jobban 
járnának, ha megszabadulnának a Nagy Testvé- típusú függőségtől. Sajnálatos módon 
javaslatában a Bizottság nem mozdult ebbe az irányba és nem számolta fel szisztematikusan a 
támogatásokat. Ehelyett kiterjesztette a létező struktúrákat, ami még több adminisztrációval 
jár, ami még több kiadással jár a kérelmezők és a tagállamok számára is.

Módosítás 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, 
a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény11

meghatározza a 2013 utáni közös 
agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 
lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat. Az említett közleményről 
folyó vitára tekintettel 2014. január 1-jével 
esedékes a KAP reformja. A reformnak ki 
kell terjednie a KAP valamennyi fő 
eszközére, többek között a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó, 

(1) „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, 
a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény11

meghatározza a 2013 utáni közös 
agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 
lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat. Az említett közleményről
folyó vitára tekintettel 2014. január 1-jével 
esedékes a KAP reformja. A reformnak ki 
kell terjednie a KAP valamennyi fő 
eszközére, többek között a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó, 
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mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre.
A reform hatókörére tekintettel helyénvaló 
a 73/2009/EK rendeletet hatályon kívül 
helyezni és új jogszabállyal felváltani. A 
reform keretében indokolt továbbá a 
rendelkezéseket a lehetőségekhez mérten
ésszerűsíteni és egyszerűsíteni.

mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre.
A reform keretében indokolt a 
rendelkezéseket ésszerűsíteni és 
egyszerűsíteni.

Or. en

Módosítás 113
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, 
a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény 
meghatározza a 2013 utáni közös 
agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 
lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat. Az említett közleményről 
folyó vitára tekintettel 2014. január 1-jével 
esedékes a KAP reformja. A reformnak ki 
kell terjednie a KAP valamennyi fő 
eszközére, többek között a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó, 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 

(1) A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a 
természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény 
meghatározza a 2013 utáni közös 
agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 
lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat. Az említett közleményről 
folyó vitára tekintettel 2014. január 1-jével 
esedékes a KAP reformja. A reformnak ki 
kell terjednie a KAP valamennyi fő 
eszközére, többek között a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó, 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
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rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre.
A reform hatókörére tekintettel helyénvaló 
a 73/2009/EK rendeletet hatályon kívül 
helyezni és új jogszabállyal felváltani. A 
reform keretében indokolt továbbá a 
rendelkezéseket a lehetőségekhez mérten
ésszerűsíteni és egyszerűsíteni.

rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre.
A reform hatókörére tekintettel helyénvaló 
a 73/2009/EK rendeletet hatályon kívül 
helyezni és új jogszabállyal felváltani. A 
reform keretében továbbá indokolt a 
rendelkezéseket ésszerűsíteni és 
egyszerűsíteni.

Or. pt

Módosítás 114
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Erős KAP-ra van szükség, melyet a 
2007 és 2013 közötti időszakban valós 
növekedést generáló költségvetés támogat 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy az 
Európai Unió mindig képes legyen a 
szükséges mennyiségű és változatosságú, 
magas minőségű élelmiszer 
megtermelésére, továbbá a foglalkoztatás 
előmozdítására, a környezetbarát áruk 
megőrzésére és előállítására, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a 
területgazdálkodásra.  A KAP-ot ezenkívül 
a gazdálkodók, más érdekeltek és 
általában a polgárok számára érthető 
rendelkezésekre kell alapozni, hogy a 
végrehajtás átláható legyen, lehetővé 
váljon az ellenőrzés és csökkenjenek a 
szereplők és az igazgatási egységek 
költségei.
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Módosítás 115
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel a közös agrárpolitika ütközik 
az egységes piac elveivel és azzal az elvvel, 
hogy az Európai Unióban és a globális 
piacokon mindenkit egyenlő 
versenyfeltételek illetnek meg. Ellentétes 
továbbá az EU versenyszabályaival és az 
állami támogatás tekintetében minden 
más ágazatra vonatkozóan fennálló 
szabályokkal. Ennélfogva jelentősen 
csökkenteni kell a KAP közvetlen 
kifizetéseit és piacszabályozási eszközeit, 
és véget kell vetni az állami támogatás és 
a versenyszabályok alóli kivételeknek, ami 
lehetővé tenné az uniós mezőgazdasági 
termelők számára a szabad versenyt mind 
az EU-ban, mind a világpiacon.

Or. en

Indokolás

Az állami támogatásokat nem szabad a hatékonyabb gazdaságok kárára a kevésbé hatékony 
gazdaságok támogatására fordítani.

Módosítás 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel a közös agrárpolitika ütközik 
az egységes piac elveivel és azzal az elvvel, 
hogy az egész Európai Unióban mindenkit 
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egyenlő versenyfeltételek illetnek meg. 
Ellentétes továbbá az EU 
versenyszabályaival és az állami 
támogatás tekintetében minden más 
ágazatra vonatkozóan fennálló 
szabályokkal. Ennélfogva jelentősen 
csökkenteni kell a KAP közvetlen 
kifizetéseit és piacszabályozási eszközeit, 
és véget kell vetni az állami támogatás és 
a versenyszabályok alóli kivételeknek.
 Az egységes piac elveinek való megfelelés 
érdekében a mezőgazdaságra fordított 
közpénzeket kizárólag a 2020-as stratégia 
célkitűzéseinek teljesítésére kellene 
összpontosítani, lehetővé téve az európai 
mezőgazdasági termelők számára a 
szabad versenyt mind az EU-ban, mind a 
világpiacokon.

Or. en

Módosítás 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendeletet az élelmezésbiztonság 
uniós szakpolitikai keretének 
(COM(2010)0127) fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseivel 
összhangban kell végrehajtani, különös 
tekintettel annak biztosítására, hogy a 
KAP-intézkedések bevezetése ne 
veszélyeztesse a fejlődő országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, valamint e 
népességek azon képességét, hogy 
élelmiszerekből önellátóak legyenek, 
teljesítve az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 208. cikke szerinti, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának 
kötelezettségét.
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Módosítás 118
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendeletet az élelmezésbiztonság 
uniós szakpolitikai keretének 
(COM(2010)0127) fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseivel 
összhangban kell végrehajtani, különös 
tekintettel annak biztosítására, hogy a 
KAP-intézkedések bevezetése ne 
veszélyeztesse a fejlődő országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, valamint e 
népességek azon képességét, hogy 
élelmiszerekből önellátóak legyenek, 
teljesítve az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 208. cikke szerinti, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának 
kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
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alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves 
felső határok megállapítása, a termeléstől 
függő önkéntes támogatás keretében 
hozott döntések értékelésére és 
jóváhagyására vonatkozó eljárással 
kapcsolatos szabályok elfogadása, az 
engedélyezési eljárással és a termelők 
értesítésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, az engedélyezési eljárással 
és a termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.
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rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

Or. en

Módosítás 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
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vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás összegére 
vonatkozó csökkentés kiszámításának 
szabályaival kapcsolatos rendelkezések,
valamint az általános értesítési 
követelményekkel kapcsolatos szabályok 
elfogadása. E hatásköröket a Bizottságnak 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolnia.

Or. en

Módosítás 121
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
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támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás összegére 
vonatkozó csökkentés kiszámításának 
szabályaival kapcsolatos rendelkezések,
valamint az általános értesítési 
követelményekkel kapcsolatos szabályok 
elfogadása. E hatásköröket a Bizottságnak 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolnia.

Or. en

Módosítás 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása,  a termeléstől függő önkéntes 
támogatás keretében hozott döntések 
értékelésére és jóváhagyására vonatkozó 
eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó önkéntes
támogatás esetében alkalmazandó éves 
felső határok megállapítása, a fiatal 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása,  a termeléstől függő önkéntes 
támogatás keretében hozott döntések 
értékelésére és jóváhagyására vonatkozó 
eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó
ideiglenes terményspecifikus támogatás 
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alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

Or. de

Módosítás 123
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
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meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és az új szereplőknek nyújtott 
támogatásra vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

Or. en

Módosítás 124
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszerekre előfutárokként kell tekinteni, 
ami olyan, a(z) .../.../EU rendelet 
[horizontális rendelet] kölcsönös 
megfeleltetési szabályain túlmenő 
gyakorlatokat alkalmazó gazdálkodási 
rendszereket jelent, amelyek folyamatosan 
javítják a tápanyagok, a vízciklusok és az 
energiaáramlások kezelését a környezetre 
gyakorolt hatás és a nem megújuló 
erőforrások pazarlásának csökkentése 
révén, továbbá a jövőre nézve a 
termények, állatok és a természet magas 
szintű sokszínűségének fenntartása kell 
legyen irányadó és cél.

Or. en

Módosítás 125
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A KAP-támogatás alól ki kell zárni a 
nem fenntartható gazdálkodási 
rendszereket, azaz az olyan 
növénytermesztési és állattenyésztési 
gyakorlatokat, amelyek szisztematikusan 
és komolyan megszegik a kölcsönös 
megfeleltetés szabályait a közegészségügy, 
valamit az állat- és növény-egészségügy 
területén a nem megfelelő 
tápanyaggazdálkodás és az ennek 
következtében kialakuló vízszennyezés, 
továbá amiatt, hogy túl nagy az 
állománysűrűség a rendelkezésre álló 
területhez képest, nagy a külső energiától, 
a biocidektől, az antibiotikumoktól, a víz-
és tápanyaginputoktól való függés.
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Or. en

Indokolás

A közösséi támogatásból ki kell zárni az olyan alapvetően nem fenntartható rendszereket, 
amelyek további külső kiadásokat jelentenek a társadalomnak, a KAP-nak és az EU-nak. Hiv.:
Kölcsönös megfeleltetés a(z) .../.../EU rendelet [horizontális rendelet] VI. címében és II. 
mellékletében meghatározottak szerint.

Módosítás 126
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Kívánatos előírni, hogy rendkívüli 
irányítási intézkedésekkel kapcsolatos 
kellően indokolt esetben a Bizottság az egy 
vagy több tagállamban fellépő sürgős és 
váratlan problémák megoldására irányuló, 
azonnal alkalmazandó végrehajtási
aktusokat fogadjon el, amennyiben 
rendkívüli sürgősségi okok azt szükségessé 
teszik.

(6) Kívánatos előírni, hogy rendkívüli 
irányítási intézkedésekkel kapcsolatos 
kellően indokolt esetben a Bizottság az egy 
vagy több tagállamban fellépő sürgős és 
váratlan problémák megoldására irányuló, 
azonnal alkalmazandó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amennyiben rendkívüli sürgősségi okok azt 
szükségessé teszik.

Or. de

Módosítás 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatási rendszerekkel 
kapcsolatos olyan új jogszabályok 
figyelembevétele érdekében, amelyek e 
rendelet hatálybalépését követően 
kerülhetnek elfogadásra, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet hatálya alá 

törölve
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tartozó támogatási rendszerek jegyzékének 
módosítása céljából.

Or. es

Indokolás

Mivel a hatály a rendelet kulcseleme, bármely módosítást a rendes jogalkotási folyamat révén 
kell foganatosítani.

Módosítás 128
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatási rendszerekkel 
kapcsolatos olyan új jogszabályok 
figyelembevétele érdekében, amelyek e 
rendelet hatálybalépését követően 
kerülhetnek elfogadásra, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási rendszerek jegyzékének 
módosítása céljából.

törölve

Or. es

Indokolás

Mivel a hatály a rendelet kulcseleme, csak alap-jogiaktus révén lehet módosítani.

Módosítás 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatási rendszerekkel 
kapcsolatos olyan új jogszabályok 

törölve
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figyelembevétele érdekében, amelyek e 
rendelet hatálybalépését követően 
kerülhetnek elfogadásra, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási rendszerek jegyzékének 
módosítása céljából.

Or. es

Módosítás 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása,
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterületre vonatkozóan a gyep 
és egyéb egynyári takarmánynövény 
túlsúlyának meghatározására szolgáló 
kritériumok megállapítása céljából. A
rendelet meghatározza azon keretet, 
amelyen belül a tagállamoknak meg kell 
határozniuk mind a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket, mind a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek.

Or. es
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Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 4. cikkhez javasolt módosításokkal.

Módosítás 131
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása,
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterületre vonatkozóan a gyep 
és egyéb egynyári takarmánynövény 
túlsúlyának meghatározására szolgáló 
kritériumok megállapítása céljából. A
rendelet meghatározza azon keretet, 
amelyen belül a tagállamoknak meg kell 
határozniuk mind a természetes módon 
legeltetésre és növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket, mind a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek.

Or. es

Indokolás

A kulcskérdéseket alap-jogiaktusokkal, nem pedig a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusaival kell rendezni.
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Módosítás 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása,
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterületre vonatkozóan a gyep 
és egyéb egynyári takarmánynövény 
túlsúlyának meghatározására szolgáló 
kritériumok megállapítása céljából. A
rendelet meghatározza azon keretet, 
amelyen belül a tagállamoknak meg kell 
határozniuk mind a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket, mind a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek.

Or. es

Módosítás 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok (9) Új konkrét szempontok 
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figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása,
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: azon keret létrehozása, 
amelyen belül a tagállamoknak meg kell 
határozniuk a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket, a termelők által 
teljesítendő azon kritériumokat, amelyek 
alapján úgy tekinthető, hogy a termelő 
megfelelt a mezőgazdasági terület – azaz 
szántóterület, állandó gyepterület és 
legelők vagy állandó kultúrák által 
elfoglalt bármely terület –
kultúrállapotban tartására vonatkozó 
követelménynek.

Or. it

Módosítás 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
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növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek,
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület, azaz a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület kultúrállapotban tartására 
vonatkozó követelménynek.

Or. en

Módosítás 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek,
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület, azaz a 
szántóterületek, az állandó legelők vagy az 
állandó kultúrák által elfoglalt terület
kultúrállapotban tartására vonatkozó 
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meghatározására szolgáló kritériumokat. követelménynek.

Or. en

Módosítás 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása, 
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre, legelőre 
és állandó kultúrákra vonatkozóan a gyep 
és egyéb egynyári takarmánynövény 
túlsúlyának meghatározására szolgáló 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 137
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 
szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. A közvetlen kifizetések 
kiigazítására csak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott olyan kifizetések 
esetében kerülhet sor, amelyek az adott 
naptári évben meghaladják az 5000 EUR-
t. Figyelembe véve a Bulgária és Románia 
esetében az összes közvetlen kifizetésre 
vonatkozó fokozatos bevezetési 
mechanizmus alkalmazásának keretében a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések szintjét, a pénzügyi 
fegyelem ezen eszközét a szóban forgó 
tagállamok esetében csak 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni.

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 
szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. Figyelembe véve a Bulgária és 
Románia esetében az összes közvetlen 
kifizetésre vonatkozó fokozatos bevezetési 
mechanizmus alkalmazásának keretében a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések szintjét, a pénzügyi 
fegyelem ezen eszközét a szóban forgó 
tagállamok esetében csak 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 138
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 
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szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. A közvetlen kifizetések 
kiigazítására csak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott olyan kifizetések 
esetében kerülhet sor, amelyek az adott 
naptári évben meghaladják az 5000 EUR-t.
Figyelembe véve a Bulgária és Románia 
esetében az összes közvetlen kifizetésre 
vonatkozó fokozatos bevezetési 
mechanizmus alkalmazásának keretében 
a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések szintjét, a pénzügyi 
fegyelem ezen eszközét a szóban forgó 
tagállamok esetében csak 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni.

szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. A közvetlen kifizetések 
kiigazítására csak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott olyan kifizetések 
esetében kerülhet sor, amelyek az adott 
naptári évben meghaladják az 5000 EUR-t.

Or. bg

Módosítás 139
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan
természetes és jogi személyek részesültek 
támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében, 
valamint azért, hogy a támogatás a 
nemzeti valósághoz minél közelebb álljon,
kívánatos, hogy az egyes tagállamokra 
bízzák az „aktív mezőgazdasági termelő” 
fogalmának meghatározását. Ilyen módon 
eljárva a tagállamok nem nyújtanak
közvetlen támogatást fuvarozó 
vállalatoknak, repülőtereknek, 
ingatlanvállalatoknak, sportpályát 
működtető vállalkozásoknak, 
kempingeknek vagy bányavállalatoknak, 
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részesülők köréből. hacsak nem tudják bizonyítani, hogy 
megfelelnek az aktív mezőgazdasági 
termelőt jellemző kritériumoknak. Bár a 
tagállamoknak kellene eldönteniük, hogy 
egy adott egység részesülhet-e közvetlen 
kifizetésekben, a fent felsorolt vállalatok 
nem zárhatók ki maradéktalanul az uniós 
közvetlen kifizetésekből. Mivel a 
részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, a 
mezőgazdasági tevékenység 
sokszínűségének fenntartása éredekében
őket nem célszerű kizárni a közvetlen 
támogatásban részesülők köréből.

Or. en

Módosítás 140
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
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részesülők köréből. részesülők köréből, ami jelentős kiegészítő 
jövedelemforrás, különösen a természet 
szempontból hátrányos területeken, és ami 
létfontosságú a családi jövedelem és ezen 
régiók gazdasági és szociális szövetének 
fenntarthatóságához.

Or. pt

Módosítás 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység, és/vagy 
akinek a földjét nem használták 
mezőgazdasági tevékenységekre. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek
és/vagy ilyen földek kapcsán. Mivel a 
részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

Or. en
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Módosítás 142
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamoknak 
lehetőségük legyen kizárni a közvetlen
támogatásból az említett természetes és 
jogi személyeknek. Mivel a 
részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

Or. en

Módosítás 143
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A közvetlen kifizetéseket csak akkor 
kell fenntartani valamennyi gazdasági 
méret és ágazat termelőinek és az új 
belépőknek, ha aktívan élelmiszereket és 
más mezőgazdasági termékeket termelnek 



PE491.238v01-00 30/195 AM\905018HU.doc

HU

és/vagy hozzájárulnak a természeti 
erőforrások fenntartható kezeléséhez; az 
aktív mezőgazdasági termelésben és a 
természeti erőforrások kezelésében részt 
nem vevő, földbe történő tőkebefektetőket 
és válallatokat kizárják a közvetlen 
kifizetésekből.

Or. en

Módosítás 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az 1120/2009/EK bizottsági rendelet 
lehetővé teszi a tagállamok számára arra 
vonatkozó kritériumok megállapítását, 
amelyek segítségével eldönthető, hogy egy 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területét elsősorban mezőgazdasági 
tevékenységekre használják-e fel. A 
közvetlen kifizetések célzottságának 
további javításához meg kell erősíteni és 
ki kell terjeszti azt a jogalapot, amely 
alapján a tagállamok és a régiók egyes 
nem mezőgazdasági területeket 
kizárhatnak a közvetlen kifizetésekből. Az 
olyan kritériumok mellet, mint a nem 
mezőgazdasági tevékenység intenzitása, 
jellege, időtartama és időzítése, a 
tagállamoknak és régióknak képeseknek 
kellene lenniük kizárni a nem 
mezőgazdasági infrastruktúra részét 
képező területeket, vagy amelyek 
funkciója nem mezőgazdasági jellegű.

Or. en

Módosítás 145
Martin Häusling



AM\905018HU.doc 31/195 PE491.238v01-00

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében 
a mezőgazdasági üzem támogatható 
területe kevesebb, mint egy hektár. Mivel 
azonban az egyes tagállamok 
mezőgazdaságának szerkezete jelentős 
eltéréseket mutat, és jelentős mértékben 
eltérhet a gazdaságok Unióban tapasztalt 
átlagos szerkezetétől, a tagállamok 
számára célszerű lehetővé tenni, hogy 
egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható 
az úgynevezett „földnélküli” 
mezőgazdasági üzemmel rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára is, a 
hektáralapú küszöb alkalmazása ebben az 
esetben nem érné el a kívánt hatást. Az 
ilyen mezőgazdasági termelők esetében 
ezért a támogatáshoz kapcsolódó 
minimumösszeget indokolt alkalmazni. Az 
azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 

törölve
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fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

Or. en

Módosítás 146
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 300 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint két hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
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alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

Or. es

Módosítás 147
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
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strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni.

Or. bg

Módosítás 148
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok ne nyújtsanak közvetlen 
támogatást abban az esetben, ha a kifizetés 
összege nem éri el a 100 EUR-t, vagy ha 
egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
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küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

Or. en

Módosítás 149
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A mezőgazdasági kistermelők 
részére kidolgozott új, egyedi támogatási 
rendszer elismeri az európai 
élelmiszergyártás több mint kétharmadát 
kitevő, részmunkaidőben dolgozó vagy 
félönellátó, illetve önellátó mezőgazdasági 
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termelés jelentős szerepét; a kisüzemi 
mezőgazdasági termelés nem hátrány 
vagy kifutó modell az európai 
mezőgazdasági termelésben; sok európai 
tagállamban élő valóság, és a 
fenntartható vidékfejlesztés és 
foglalkoztatás forrása; ennélfogva a 
tagállamoknak építő jelleggel kell 
hozzájárulniuk annak meghatározásához, 
hogy országukban kik a mezőgazdasági 
kistermelők, és mire van szükségük ahhoz, 
hogy a KAP támogatásával tisztességes 
jövedelemhez jussanak;

Or. en

Módosítás 150
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. 

törölve



AM\905018HU.doc 37/195 PE491.238v01-00

HU

Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban 
forgó rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés gátolja a fokozott versenyképességet, mivel ösztönzőleg hat a 
gazdálkodási rendszerek felbomlására és ez jelzi, hogy a strukturális bővítés nem kívánatos, 
és szükségszerűen oda vezet, hogy káros hatással lesz a munka hatékonyságára. Továbbá a 
különböző jótékonysági szervezetekre is kihatással lesz, mivel nem megfelelően célzott 
jövedelemtámogató eszköz. Emellett további adminisztratív terheket jelentene és problémás 
lenne a kedvezményezettek közötti egyenlő bánásmód elve tekintetében.
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Módosítás 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. 
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban 
forgó rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 

törölve
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maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 152
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 

törölve
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támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. 
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban
forgó rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. 
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban 
forgó rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 

törölve
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tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. 
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban 

törölve
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forgó rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására elsősorban az jellemző, hogy a 
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aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül.
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban forgó 
rendszer figyelembe vegye a fizetett 
munka intenzitását, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet

kifizetések a mezőgazdasági üzem 
méretével függnek össze. A korlátozott
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs
mindig szükségük a kisebb 
kedvezményezettekkel megegyező mértékű 
támogatásra. Azonban minden 
támogatásra jogosult földjüknek meg kell 
felelniük a kölcsönös megfeleltetési 
rendeleteknek és a vonatkozó 
környezetvédelmi rendeleteknek, és a
nagyobb üzemek általában nagyobb 
mértékben járulnak hozzá az 
élelmezésbiztonság általános céljához. 
Ezenkívül gyakran érintettek a jobb
élelmezésbiztonsághoz és a
fenntarthatósághoz kapcsolódóan 
szükséges innovációban. Ennélfogva nem 
megfelelő az ilyen gazdaságok 
támogatásának csökkentése. A nagyobb
gazdaságok kifizetéseinek csökkentéséhez 
figyelembe kell venni az innovációban 
vagy az agrár-környezetgazdálkodási 
tevékenységekben való érintettséget, ami 
előnyökkel járhat mind az 
élelmezésbiztonsági, mind a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
terén. A kifizetések csökkentése nem 
hozhatja kedvezőbb helyzetbe a kevésbé 
hatékony gazdaságokat a hatékonyabbak 
kárára. A nagyobb kedvezményezetteknek 
nyújtott bármely kifizetés-csökkentésből
származó bevételnek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhozvagy az arár-
környezetvédelmi rendszerekhez.
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(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 156
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási 
potenciáljuknak köszönhetően a nagyobb
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül.
Indokolt ugyanakkor, hogy a szóban forgó 
rendszer figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására elsősorban az jellemző, hogy a 
kifizetések a mezőgazdasági üzem 
méretével függnek össze. A korlátozott
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs
mindig szükségük a kisebb 
kedvezményezettekkel megegyező mértékű 
támogatásra. Azonban minden 
támogatásra jogosult földjüknek meg kell 
felelniük a kölcsönös megfeleltetési 
rendeleteknek és a vonatkozó 
környezetvédelmi rendeleteknek, és a
nagyobb üzemek általában nagyobb 
mértékben járulnak hozzá az 
élelmezésbiztonság általános céljához. 
Ezért méltányos degresszív moduláció 
révén folytatni kell a támogatások 
fokozatos csökkentésének létező 
rendszerét a bizonyos méretet meghaladó 
gazdaságok tekintetében. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A nagyobb
kedvezményezettekre alkalmazott 
progresszív modulációból származó
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alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek 
az intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

bevételnek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhozvagy az arár-
környezetvédelmi rendszerekhez.

Or. en

Módosítás 157
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
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köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálását 
nem kell alkalmazni azon szövetkezetekre 
és más jogi személyekre, amelyek több, 
közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelőből álló csoportot 
alkotnak, és amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokkal foglalkoznak, hogy 
azokat tagjaik között elosszák. A 
kifizetések maximalizálásának hatékony 
megvalósítása érdekében kívánatos előírni, 
hogy a tagállamok kritériumokat 
állapítsanak meg annak megakadályozása 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
az említett maximalizálás hatásait 
jogellenes módon elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban, vagy adott esetben az e 
rendelet 20. cikkében említett intézményi 
régiókban maradniuk, ahol keletkeztek, és 
azokat az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) szerinti olyan projektek 
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finanszírozására fordítani, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak az innovációhoz, 
vagy a munkahelyteremtést előmozdító 
fellépésekhez, illetve a fiatalokat a 
mezőgazdasági ágazatba hozó 
fellépésekhez.

Or. es

Indokolás

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Módosítás 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
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elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálását 
nem kell alkalmazni azon szövetkezetekre 
és más jogi személyekre, amelyek több, 
közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelőből álló csoportot 
alkotnak, és amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokkal foglalkoznak, hogy 
azokat tagjaik között elosszák. A 
kifizetések maximalizálásának hatékony 
megvalósítása érdekében kívánatos előírni, 
hogy a tagállamok kritériumokat 
állapítsanak meg annak megakadályozása 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
az említett maximalizálás hatásait 
jogellenes módon elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban vagy régiókban maradniuk, 
ahol keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) vagy az 
első pillér keretében az e rendelet szerinti
közvetlen kifizetésként vagy termeléstől 
függő támogatásként olyan projektek vagy 
más intézkedések finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.
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Or. es

Módosítás 159
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálását 
nem kell alkalmazni azon szövetkezetekre 
és más jogi személyekre, amelyek közösen 
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kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

üzemeltetnek mezőgazdasági vállalkozást, 
vagy amelyek több mezőgazdasági 
termelőből álló csoportot alkotnak, és 
amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokat teljes mértékben elosztják 
tagjaik között. A kifizetések
maximalizálásának hatékony 
megvalósítása érdekében kívánatos előírni, 
hogy a tagállamok kritériumokat 
állapítsanak meg annak megakadályozása 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
az említett maximalizálás hatásait 
jogellenes módon elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

Or. de

Indokolás

A kifizetések maximalizálása során el kell kerülni az olyan helyzetet, amikor a szövetkezetek 
és a hasonló mezőgazdasági termelői csoportok támogatását csökkentik. A mezőgazdaság 
versenyképességének további javítása céljából egyre jelentősebbek lesznek a szövetkezeti 
formák. ezeket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni.

Módosítás 160
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
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eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 

eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálását 
nem kell alkalmazni azon szövetkezetekre 
és más jogi személyekre, amelyek közösen 
üzemeltetnek mezőgazdasági vállalkozást, 
vagy amelyek több mezőgazdasági 
termelőből álló csoportot alkotnak, és 
amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokat teljes mértékben elosztják 
tagjaik között. A kifizetések 
maximalizálásának hatékony 
megvalósítása érdekében kívánatos előírni, 
hogy a tagállamok kritériumokat 
állapítsanak meg annak megakadályozása 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
az említett maximalizálás hatásait 
jogellenes módon elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
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(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelés szövetkezeti formái egyre jelentősebbek, ezeket nem szabad 
hátrányosan megkülönböztetni.

Módosítás 161
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 



PE491.238v01-00 54/195 AM\905018HU.doc

HU

elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében a 
tagállamoknak olyan kritériumokat kell 
megállapítaniuk, melyek lehetővé teszik 
számukra, hogy fenntartható 
gazdálkodási rendszerekbe ruházzanak 
be, beleértve az e rendelet 
környezetbarátabbá tételre irányuló 
intézkedései között meghatározottakat is 
és/vagy a foglalkoztatást növelőeket. A 
nagyobb kedvezményezetteknek nyújtott 
kifizetések csökkentéséből és 
maximalizálásából származó bevételeknek 
indokolt azokban a tagállamokban 
maradniuk, ahol keletkeztek, és azokat az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 
…/…/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (vidékfejlesztésről szóló rendelet) 
szerinti olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz és a 
foglalkoztatást növelő, fenntartható 
termelési módszerekre való áttéréshez.

Or. en

Módosítás 162
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 



PE491.238v01-00 56/195 AM\905018HU.doc

HU

csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti
olyan projektek finanszírozására fordítani,
amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az olyan intenzív 
ágazatok finanszírozására kell fordítani,
mint az állattartás, és ahol alternatív 
finanszírozási forrás nem áll 
rendelkezésre, a foglalkoztatás megőrzését 
segítő, termeléssel kapcsolatos 
támogatásra jogosult ágazatokra.

Or. bg

Módosítás 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
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figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására 
fordítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek.

Or. en

Módosítás 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 



PE491.238v01-00 58/195 AM\905018HU.doc

HU

számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol
keletkeztek, és azokat az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 

számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagy kedvezményezetteknek 
nyújtott kifizetések csökkentéséből, illetve 
maximálásából származó bevételeknek 
indokolt abban a tagállamban maradniuk,
amelyben keletkeztek, és azokat stabil, 
jövedelmező mezőgazdasági árakat 
eredményező állami mechanizmusok
finanszírozására kell fordítani.
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amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az innovációhoz.

Or. es

Módosítás 165
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
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hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz. Így válik lehetővé, hogy 
a tagállamok a kifizetések maximalizálása 
révén keletkezett összegeket az 
innovációba történő beruházás céljából 
kiosszák azon nagyobb 
kedvezményezetteknek, amelyekre 
alkalmazták a maximalizálást.

Or. fr

Módosítás 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
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méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye az alkalmazott 
munkaerőt, beleértve a béreket és a 
szerződési költségeket, hogy a magas 
foglalkoztatási létszámú nagy 
mezőgazdasági üzemeket ne érjék 
aránytalan hatások. A szóban forgó felső 
határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
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az innovációhoz.

Or. en

Módosítás 167
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag kis 
számú nagyobb kedvezményezett kapja. A 
jövedelemtámogatási célkitűzés hatékony 
megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
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hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz és a vidékfejlesztéshez.

Or. en

Módosítás 168
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A mezőgazdasági termelőknek tett 
kifizetések átváltása és maximalizálása 
bevezetésének nem csak a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők közötti 
megkülönböztetésmentesség elvét kell 
követnie, de az előnyös és a hátrányos 
helyzetben lévő vidéki régiók és 
lakosságuk közötti szélsőséges 
egyenlőtlenségek régóta fennálló 
problémáját is meg kell oldania; a 
mezőgazdasági termelők 20%-a részesül 
továbbra is a közvetlen kifizetések 80%-
ában, ami azt eredményezi, hogy a 
terjeszkedésük következtében egyre több 
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mezőgazdasági kisüzem kénytelen 
bezárni, ezt pedig a vidéki területen gyors 
elnéptelenedése követi; továbbá, a régi és 
új tagállamok közötti kifizetések továbbra 
is rendkívül kiegyensúlyozatlanok, ami 
elmélyíti a hátrányokat; ezért fontos 
javítani a feltételek meghatározását, a 
közvetlen kifizetések elosztását és a 
vidékfejlesztési támogatást, annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők jobban tudjanak együttműködni 
vállalkozásuk fejlesztésében, és a 
fejlesztési programok olyan 
infrastruktúrát tudjanak biztosítani, 
amely előmozdítja a generációs 
megújulást és a virágzó vidéki 
gazdaságokat; 

Or. en

Módosítás 169
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetések mezőgazdasági termelők 
számára történő kifizetésének eljárási 
rendjére és a vidékfejlesztési célokra 
történő átcsoportosításra, minden 
tagállamra vonatkozóan nettó felső határt 
kell megállapítani a mezőgazdasági 
termelők számára a maximalizálás 
alkalmazása után kifizetendő összegek 
korlátozása céljából. Az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. 
január 30-i 247/2006/EK tanácsi 
rendeletnek és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek 
javára történő meghatározásáról, 

törölve
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valamint az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-
i 1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső 
határok tekintetében nem kell figyelembe 
venni ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés gátolja a fokozott versenyképességet, mivel ösztönzőleg hat a 
gazdálkodási struktúrák felbomlására és ez jelzi, hogy a strukturális bővítés nem kívánatos és 
szükségszerűen oda vezet, hogy káros hatással lesz a munkahatékonyságra. Továbbá a 
különböző jótékonysági szervezetekre is kihatással lesz, mivel nem megfelelően célzott 
jövedelemtámogató eszköz. Emellett további adminisztratív terheket jelentene és problémás 
lenne a kedvezményezettek közötti egyenlő bánásmód elve tekintetében.

Módosítás 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetések mezőgazdasági termelők 
számára történő kifizetésének eljárási 
rendjére és a vidékfejlesztési célokra 
történő átcsoportosításra, minden 
tagállamra vonatkozóan nettó felső határt 
kell megállapítani a mezőgazdasági 
termelők számára a maximalizálás 
alkalmazása után kifizetendő összegek 
korlátozása céljából. Az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. 

törölve
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január 30-i 247/2006/EK tanácsi 
rendeletnek és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek 
javára történő meghatározásáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-
i 1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső 
határok tekintetében nem kell figyelembe 
venni ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 171
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetések mezőgazdasági termelők 
számára történő kifizetésének eljárási 
rendjére és a vidékfejlesztési célokra 
történő átcsoportosításra, minden 
tagállamra vonatkozóan nettó felső határt 
kell megállapítani a mezőgazdasági 
termelők számára a maximalizálás 
alkalmazása után kifizetendő összegek 
korlátozása céljából. Az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. 
január 30-i 247/2006/EK tanácsi 
rendeletnek és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek 
javára történő meghatározásáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 

törölve
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módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-
i 1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső 
határok tekintetében nem kell figyelembe 
venni ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetések mezőgazdasági termelők 
számára történő kifizetésének eljárási 
rendjére és a vidékfejlesztési célokra 
történő átcsoportosításra, minden 
tagállamra vonatkozóan nettó felső határt 
kell megállapítani a mezőgazdasági 
termelők számára a maximalizálás 
alkalmazása után kifizetendő összegek 
korlátozása céljából. Az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. 
január 30-i 247/2006/EK tanácsi 
rendeletnek és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek 
javára történő meghatározásáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-
i 1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 

törölve
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hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső 
határok tekintetében nem kell figyelembe 
venni ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetések mezőgazdasági termelők 
számára történő kifizetésének eljárási 
rendjére és a vidékfejlesztési célokra 
történő átcsoportosításra, minden 
tagállamra vonatkozóan nettó felső határt 
kell megállapítani a mezőgazdasági 
termelők számára a maximalizálás 
alkalmazása után kifizetendő összegek 
korlátozása céljából. Az Unió legkülső 
régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. 
január 30-i 247/2006/EK tanácsi 
rendeletnek és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek 
javára történő meghatározásáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-
i 1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 

törölve
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tagállamokra vonatkozó nettó felső 
határok tekintetében nem kell figyelembe 
venni ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 174
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A vidéki területek fenntartható 
fejlesztését a közös agrárpolitika számára 
előirányzott források elosztása során 
prioritásként kell kezelni. A tagállamok 
számára ezért engedélyezni kell, hogy a 
2014–2019 naptári évekre vonatkozó éves 
nemzeti felső határaik legfeljebb 20%-át 
az EMVA keretében finanszírozott 
vidékfejlesztési programok forrásainak 
kiegészítő támogatásaként 
átcsoportosítsák. E célkitűzéshez további 
támogatás származhat a hátrányos 
természeti adottságú területek számára 
előirányzott, felhasználatlan 
kifizetésekből, illetve az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra 
előirányzott, felhasználatlan kifizetésekből 
is.

Or. pl

Módosítás 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az új KAP értékelése érdekében a 
Bizottságnak 2017 végéig el kell végeznie 
a reformok, és azok a környezetre és a 
mezőgazdasági termelésre gyakorolt 
hatásának felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 176
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Azoknak a tagállamoknak a 
mezőgazdasági termelői, amely tagállamok 
2004. május 1-jén vagy azt követően 
csatlakoztak az Európai Unióhoz, a 
csatlakozási okmányaikban meghatározott 
fokozatos bevezetési mechanizmus 
keretében jutottak közvetlen 
kifizetésekhez. Bulgária és Románia 
esetében ez a mechanizmus még 2014-ben 
és 2015-ben is hatályos. Az említett 
tagállamoknak ezenkívül lehetőségük volt 
arra, hogy kiegészítő nemzeti közvetlen 
kifizetéseket nyújtsanak. Bulgária és 
Románia esetében indokolt lehetővé tenni, 
hogy a fokozatos bevezetés lezárultáig 
továbbra is nyújthassanak ilyen 
kifizetéseket.

(19) Azoknak a tagállamoknak a 
mezőgazdasági termelői, amely tagállamok 
2004. május 1-jén vagy azt követően 
csatlakoztak az Európai Unióhoz, a 
csatlakozási okmányaikban meghatározott 
fokozatos bevezetési mechanizmus 
keretében jutottak közvetlen 
kifizetésekhez. Bulgária és Románia 
esetében ezt a mechanizmust 2014-ben és 
2015-ben felül kell vizsgálni, a közvetlen 
kifizetések különböző tagállamok közötti 
igazságos eloszlása érdekében.

Or. bg

Módosítás 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül –
beleértve a 73/2009/EK rendelet alapján 
meghatározott egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokat is – az egyes mezőgazdasági 
területek között megfelelőbb legyen, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
létrehozott, majd a 73/2009/EK rendelet 
keretében folytatott egységes támogatási 
rendszert – amelynek eredményeképpen a 
korábbi támogatási mechanizmusok a 
termeléstől független közvetlen kifizetések 
egységes rendszerében egyesítésre kerültek 
– indokolt egy új, alaptámogatási 
rendszerrel felváltani. A szóban forgó 
változás nyomán az említett rendeletek 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
érvényességének le kell járnia, valamint 
új jogosultságokat kell kiosztani, habár ez 
utóbbi is a rendszer alkalmazásának első 
évében a mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő támogatható 
hektárszámon alapulna.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül 
megfelelőbb legyen, a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási 
rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. 
szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi 
rendelet alapján létrehozott, majd a 
73/2009/EK rendelet keretében folytatott 
egységes támogatási rendszert – amelynek 
eredményeképpen a korábbi támogatási 
mechanizmusok a termeléstől független 
közvetlen kifizetések egységes 
rendszerében egyesítésre kerültek –
indokolt egy új, alaptámogatási rendszerrel 
felváltani. A tagállamoknak e rendelettel 
összhangban módosítaniuk kell a meglévő 
támogatási rendszereiket, anélkül, hogy 
feltétlenül módosítanák a jelenlegi 
közvetlen kifizetési modelljeiket.

Or. en

Módosítás 178
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül –
beleértve a 73/2009/EK rendelet alapján 
meghatározott egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokat is – az egyes mezőgazdasági 
területek között megfelelőbb legyen, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
létrehozott, majd a 73/2009/EK rendelet 
keretében folytatott egységes támogatási 
rendszert – amelynek eredményeképpen a 
korábbi támogatási mechanizmusok a 
termeléstől független közvetlen kifizetések 
egységes rendszerében egyesítésre kerültek 
– indokolt egy új, alaptámogatási 
rendszerrel felváltani. A szóban forgó 
változás nyomán az említett rendeletek 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
érvényességének le kell járnia, valamint új 
jogosultságokat kell kiosztani, habár ez 
utóbbi is a rendszer alkalmazásának első 
évében a mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő támogatható hektárszámon 
alapulna.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül –
beleértve a 73/2009/EK rendelet alapján 
meghatározott egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokat is – az egyes mezőgazdasági 
területek között megfelelőbb legyen, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
létrehozott, majd a 73/2009/EK rendelet 
keretében folytatott egységes támogatási 
rendszert – amelynek eredményeképpen a 
korábbi támogatási mechanizmusok a 
termeléstől független közvetlen kifizetések 
egységes rendszerében egyesítésre kerültek 
– indokolt egy új, alaptámogatási 
rendszerrel felváltani. Fontos, hogy a
szóban forgó változás nyomán az említett 
rendeletek alapján kiosztott támogatási 
jogosultságok érvényességének le kell 
járnia, valamint új jogosultságokat kell 
kiosztani, habár ez utóbbi is a rendszer 
alkalmazásának első évében a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő 
támogatható hektárszámon alapulna.

Or. de

Indokolás

A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy e rendelet hatálybalépésekor elvégezzék a 
támogatási jogosultságok újraelosztását. Ez biztosítani fogja az esélyegyenlőséget a 
támogatási jogosultsággal rendelkező szereplők, és a rendszerbe belépő új szereplők között.

Módosítás 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Antonio Cancian, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják.
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a közvetlen 
jövedelemtámogatást méltányosabban 
elosztani: ehhez a támogatási szintet 
jobban el kell választani a korábbi 
referenciáktól, valamint jobban kell 
érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. A közvetlen 
kifizetések újraelosztásának meg kell 
felelnie az Európa 2020 stratégia 
alapelveinek, kiemelve az uniós 
forrásoknak a gazdasági növekedés 
érdekében történő felhasználását. E célból 
a közvetlen kifizetések újraelosztását 
olyan megfelelő, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján kell végezni, mint a 
mezőgazdasági termelés értéke, a 
hozzáadott érték, valamint a munka- és 
vásárlóerő. Ezenkívül minden 2022-ben
aktivált támogatási jogosultságnak egy 
tagállamon, illetve egy régión belül 
közelítenie kell egy egységértékhez, vagy 
el kell érnie azt, az átmeneti időszak alatt 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a termelési ágazatokat



PE491.238v01-00 74/195 AM\905018HU.doc

HU

lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében a támogatási jogosultságok 
kiszámítása során figyelembe vegyenek 
korábbi szempontokat. A következő, 2021-
től kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

ebből fakadóan ne érjék zavart okozó 
pénzügyi következmények, a tagállamok 
fenntarthatnak egy különbségtételi elemet 
a közvetlen támogatás tekintetében, annak 
érdekében, hogy figyelembe vehessék a 
földhasználat különböző típusait.

Or. it

Módosítás 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős 
egyedi eltérések. Indokolt ezért a 
tagállamok között a közvetlen 
jövedelemtámogatást méltányosabban
elosztani: ehhez a támogatási szintet 
jobban el kell választani a korábbi 
referenciáktól, valamint jobban kell 
érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 

(21) A közvetlen jövedelemtámogatást 
igazságosabban kell elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, és figyelembe kell 
venni az átfogó uniós költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb elosztásának biztosítása 
érdekében – a bérszínvonalban és az 
inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 



AM\905018HU.doc 75/195 PE491.238v01-00

HU

és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében a támogatási jogosultságok 
kiszámítása során figyelembe vegyenek 
korábbi szempontokat. A következő, 2021-
től kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot.

Or. en

Módosítás 181
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a közvetlen 
jövedelemtámogatást méltányosabban 
elosztani: ehhez a támogatási szintet 
fokozatosan el kell választani a korábbi 
referenciáktól, és figyelembe kell venni az 
átfogó uniós költségvetési összefüggéseket. 
A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. A 2019-ben 
aktivált valamennyi támogatási 
jogosultságnak egy tagállamon, illetve egy 
régión belül közelítenie kell egy 
egységértékhez, a rugalmas átmeneti 
időszak alatt szakaszokban végrehajtandó 
közelítés eredményeképpen. Annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy a támogatási 
jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A tagállamok 
korlátozhatják a múltbeli adatokon 
alapuló modell fokozatos 
megszüntetésével összefüggő csökkentést 
a gazdaságok alaptámogatásainak 
szintjén.
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rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 182
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. A 2019-ben 
aktivált valamennyi támogatási 
jogosultságnak egy tagállamon, illetve egy 
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átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

régión belül közelítenie kell egy 
egységértékhez, vagy el kell érnie azt, az 
átmeneti időszak alatt szakaszokban 
végrehajtandó közelítés eredményeképpen. 
Ugyanakkor annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelőket ebből fakadóan 
ne érjék zavart okozó pénzügyi 
következmények, indokolt lehetővé tenni 
azon tagállamok számára, amelyek az 
egységes támogatási rendszert és 
különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy a támogatási 
jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi – valamint a 
Bizottság által jóváhagyott egyéb –
szempontokat. A tagállamok 
korlátozhatják a múltbeli adatokon 
alapuló modell feladásával összefüggő 
csökkentést a gazdaságok 
alaptámogatásainak szintjén.

Or. en

Módosítás 183
Valdemar Tomaševski

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
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termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében a támogatási jogosultságok 
kiszámítása során figyelembe vegyenek 
korábbi szempontokat. A következő, 2021-
től kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 

termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. A közvetlen 
kifizetések egész EU-ra kiterjedő 
igazságos elosztása érdekében a 
támogatások újraelosztásának egy 
bizonyos szintjét biztosító egységes 
kifizetési rendszert kell bevezetni, 
amelyben valamennyi tagállam a 
közvetlen kifizetések uniós átlagának 
legalább 90%-ában részesül, és egyetlen 
tagállam sem részesül a közvetlen 
kifizetések átlagának 110%-ánál több 
kifizetésben. Egy új közvetlen kifizetési 
rendszert kell bevezetni, annak biztosítása 
mellett, hogy az átmeneti időszak 
megfelelően rövidebb lesz – de legfeljebb 
2015-ig tart majd – azon tagállamok 
esetében, amelyek a jelenlegi támogatási 
időszakban az uniós átlag alatti 
mértékben részesülnek közvetlen 
kifizetésekben.
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kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

Or. pl

Módosítás 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések hektáronkénti 
szintje elmarad az uniós átlag 80 %-ától, a 
közvetlen kifizetések meglévő szintje és az 
uniós átlag 80%-a közötti különbséget
kipótolják. Azoknak a tagállamoknak, 
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arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

amelyek esetében a közvetlen kifizetések 
szintje 80% felett van, de elmarad az 
uniós átlagtól, ezt a különbséget 10%-al 
kell kipótolniuk. A támogatási szintek 
közelítését indokolt arányos mértékben 
azoknak a tagállamoknak finanszírozni, 
amelyek közvetlen kifizetései meghaladják 
az uniós átlagot. A tagállamokban a 
közvetlen kifizetések hektáronkénti 
maximális szintje azonban nem 
haladhatja meg az uniós átlag 120%-át. 
Ezenkívül minden 2019-ben aktivált 
támogatási jogosultság egységértékének 
egy tagállamon, illetve egy régión belül 
meg kell egyeznie az átmeneti időszak alatt 
lineáris szakaszokban végrehajtandó 
közelítés eredményeképpen. Ugyanakkor 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 185
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek, valamint annak
figyelembevétele mellett, hogy valamennyi 
európai mezőgazdasági termelő az 
egységes piacon, különösen az egységes 
munkaerőpiacon dolgozik – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani A verseny 
néhány tagállamban – különösen a balti 
államokban – társadalmi 
következményekkel járó további 
torzulásának elkerülése érdekében nem 
csak a mezőgazdasági termelők, hanem a 
fogyasztók és a nyilvánosság érdekeit is 
figyelembe kell venni. Helyénvaló, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
közvetlen kifizetések meglévő 
hektáronkénti szintje elmarad az uniós
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag közötti 
különbséget a 2014–2020-ra szóló 
költségvetési időszak elején kipótolják. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
90% felett van, de elmarad az uniós 
átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk a többéves pénzügyi keret 
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rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

ideje alatt. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
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hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 

hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek, valamint annak
figyelembevétele mellett, hogy valamennyi 
európai mezőgazdasági termelő az 
egységes piacon, különösen az egységes 
munkaerőpiacon dolgozik – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani A verseny 
néhány tagállamban – különösen a balti 
államokban – társadalmi 
következményekkel járó további 
torzulásának elkerülése érdekében nem 
csak a mezőgazdasági termelők, hanem a 
fogyasztók és a nyilvánosság érdekeit is 
figyelembe kell venni. Helyénvaló, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
közvetlen kifizetések meglévő 
hektáronkénti szintje elmarad az uniós
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag közötti 
különbséget a 2014–2020-ra szóló 
költségvetési időszak elején kipótolják. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
90% felett van, de elmarad az uniós 
átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk a többéves pénzügyi keret 
ideje alatt. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
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alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 187
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
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összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek, valamint annak
figyelembevétele mellett, hogy valamennyi 
európai mezőgazdasági termelő az 
egységes piacon, különösen az egységes 
munkaerőpiacon dolgozik – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani A verseny 
néhány tagállamban – különösen a balti 
államokban – társadalmi 
következményekkel járó további 
torzulásának elkerülése érdekében nem 
csak a mezőgazdasági termelők, hanem a 
fogyasztók és a nyilvánosság érdekeit is 
figyelembe kell venni. Helyénvaló, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
közvetlen kifizetések meglévő 
hektáronkénti szintje elmarad az uniós
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag közötti 
különbséget a 2014–2020-ra szóló 
költségvetési időszak elején kipótolják. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
90% felett van, de elmarad az uniós 
átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk a többéves pénzügyi keret 
ideje alatt. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
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rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 188
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 

(21) Miután a különböző ágazatok
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések hektáronkénti 
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átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

szintje elmarad az uniós átlag 80 %-ától, a 
közvetlen kifizetések meglévő szintje és az 
uniós átlag közötti különbséget kipótolják.
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
80% felett van, de elmarad az uniós 
átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk. A támogatási szintek 
közelítését indokolt arányos mértékben 
azoknak a tagállamoknak finanszírozni, 
amelyek közvetlen kifizetései meghaladják 
az uniós átlagot. A tagállamokban a 
közvetlen kifizetések hektáronkénti 
maximális szintje azonban nem 
haladhatja meg az uniós átlag 120%-át. 
Ezenkívül minden 2019-ben aktivált 
támogatási jogosultság egységértékének 
egy tagállamon, illetve egy régión belül 
meg kell egyeznie az átmeneti időszak alatt 
lineáris szakaszokban végrehajtandó 
közelítés eredményeképpen. Ugyanakkor 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 189
Juozas Imbrasas
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek, valamint annak
figyelembevétele mellett, hogy valamennyi 
európai mezőgazdasági termelő az 
egységes piacon, különösen az egységes 
munkaerőpiacon dolgozik – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani A verseny 
néhány tagállamban – különösen a balti 
államokban – társadalmi 
következményekkel járó további 
torzulásának elkerülése érdekében nem 
csak a mezőgazdasági termelők, hanem a 
fogyasztók és a nyilvánosság érdekeit is 
figyelembe kell venni. Helyénvaló, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
közvetlen kifizetések meglévő 
hektáronkénti szintje elmarad az uniós
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag közötti 
különbséget a 2014–2020-ra szóló 
költségvetési időszak elején kipótolják. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
90% felett van, de elmarad az uniós 
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és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk a többéves pénzügyi keret 
ideje alatt. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 190
Alexander Mirsky

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
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volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 

volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek, valamint annak
figyelembevétele mellett, hogy valamennyi 
európai mezőgazdasági termelő az 
egységes piacon, különösen az egységes 
munkaerőpiacon dolgozik – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani A verseny 
néhány tagállamban – különösen a balti 
államokban – társadalmi 
következményekkel járó további 
torzulásának elkerülése érdekében nem 
csak a mezőgazdasági termelők, hanem a 
fogyasztók és a nyilvánosság érdekeit is 
figyelembe kell venni. Helyénvaló, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
közvetlen kifizetések meglévő 
hektáronkénti szintje elmarad az uniós
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag közötti 
különbséget a 2014–2020-ra szóló 
költségvetési időszak elején kipótolják. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
esetében a közvetlen kifizetések szintje 
90% felett van, de elmarad az uniós 
átlagtól, ezt a különbséget 10%-al kell 
kipótolniuk a többéves pénzügyi keret 
ideje alatt. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
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teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Ezért alapvető fontosságú a 
mezőgazdasági termelőkre az egész EU 
területén vonatkozó egységes kötelességek 
és követelmények, valamint a közvetlen 
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a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják.
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

támogatás szintje közötti koherencia 
biztosítása. Indokolt ezért a tagállamok 
között – az új célkitűzésekre jobban 
öszzpontosító – közvetlen 
jövedelemtámogatást méltányosabban 
elosztani: ehhez a támogatási szintet 
jobban el kell választani a korábbi 
referenciáktól, valamint jobban kell 
érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb
elosztásának biztosítása érdekében – a 
bérszínvonalban és az inputköltségek terén 
jelentkező különbségek figyelembevétele 
mellett – a hektáronkénti közvetlen 
támogatás szintjét fokozatosan ki kell 
igazítani. A nemzeti és regionális szintű 
támogatások közelítésén túl, a közvetlen 
támogatások nemzeti pénzügyi kereteit is 
ki kell igazítani annak érdekében, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
hektáronkénti közvetlen kifizetések szintje 
alacsonyabb az uniós átlag 50%-ánál, 
ezen uniós átlag 70%-át kapják. Azon 
tagállamok esetében, amelyek közvetlen 
támogatásainak szintje az átlag 50%-a és 
70%-a közé tehető, a közvetlen 
kifizetéseket az átlag 80%-ára, azon 
tagállamok esetében pedig, amelyek 
közvetlen támogatásainak szintje az átlag 
70%-a és 80%-a közé tehető, a közvetlen 
kifizetéseket az uniós átlag 90%-ára kell 
emelni. E mechanizmusok alkalmazása 
után várhatóan egyetlen tagállam sem kap 
kevesebbet az uniós átlag 70%-ánál. Azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatási 
szintje magasabb az uniós átlagnál, a 
közelítésre irányuló erőfeszítésnek nem 
szabad az átlag alá történő visszaeséshez 
vezetnie. A támogatási szintek közelítését 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
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szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. pl

Módosítás 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
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összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Az EU-ban
aktivált minden támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A támogatási szinteknek a 
közvetlen támogatások Unió-szerte 
egyenletes elosztása révén való teljes 
közelítésének célkitűzését a 2014–2020-ra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
érvényességi időszakának végén kell 
elérni. Ezenkívül minden, egy tagállamon, 
illetve egy régión belül 2019-ben aktivált 
támogatási jogosultságnak egységértékkel 
kell rendelkeznie. 

Or. pt

Módosítás 193
Alfreds Rubiks
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt szakaszokban 
végrehajtandó közelítés eredményeképpen.
Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
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amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében a támogatási jogosultságok
kiszámítása során részben figyelembe 
vegyenek korábbi szempontokat. A 
következő, 2021-től kezdődő időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatos vitának kívánatos kiterjednie a 
támogatási szintek teljes közelítésének 
célkitűzésére is, amelynek keretében a 
szóban forgó időszak alatt Unió-szerte 
egyenletesebbé válna a közvetlen 
kifizetések elosztása.

és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy a támogatási 
jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A tagállamok 
korlátozhatják a múltbeli adatokon 
alapuló modell feladásával összefüggő 
csökkentést a gazdaságok 
alaptámogatásainak szintjén. A 
következő, 2021-től kezdődő időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatos vitának kívánatos kiterjednie a 
támogatási szintek teljes közelítésének 
célkitűzésére is, amelynek keretében a 
szóban forgó időszak alatt és 2023-nál 
nem később Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása. A 
tagállamok által finanszírozott közvetlen 
kifizetések mennyiségét (költségkeret) oly 
módon kell kiigazítani, hogy a közvetlen 
kifizetések szintje 2014. január 1-jétől 
egyik tagállamban se legyen kevesebb a 
közvetlen támogatások uniós 
átlagszintjének 80%-ánál. 

Or. lv

Módosítás 194
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
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méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket, a közvetlen kifizetések 
valamennyi tagállamban való egyenlő 
elosztásának biztosítása érdekében. E 
célból – a bérszínvonalban és az 
inputköltségek terén jelentkező csökkenő
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. pl
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Módosítás 195
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
Európai Unió átlagától, a közvetlen 
kifizetések meglévő szintje és az uniós 
átlag közötti különbség felét kipótolják. A 
támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
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eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 196
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
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kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlagtól, a közvetlen kifizetések meglévő 
szintje és ezen átlag közötti különbség 
66%-át kipótolják. Egyetlen tagállam sem 
kaphat az átlagszint 75%-a alatti 
támogatást. A támogatási szintek 
közelítését indokolt arányos mértékben 
azoknak a tagállamoknak finanszírozni, 
amelyek közvetlen kifizetései meghaladják 
az uniós átlagot. Ezenkívül minden 2019-
ben aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. ro

Módosítás 197
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség kétharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
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amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. fr

Módosítás 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
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fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
Ezt a közelítést lineáris csökkentések 
révén azoknak a tagállamoknak 
finanszírozni, amelyek közvetlen 
kifizetései meghaladják az uniós átlagot, és 
valamennyi tagállam szintje maximálisan 
5%-al csökkenhet. Ezenkívül minden 
2019-ben aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Fontos, hogy e tagállamok 
közelítéshez tett hozzájárulásai nem 
léphetik túl a kezdeti keretük egy bizonyos 
százalékát. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
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rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. fr

Indokolás

A kezdeti keret százalékát a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások kimenetele szerint 
határozzák meg.

Módosítás 200
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
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kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. A támogatási jogosultság értékét
egy tagállamon, illetve egy régión belül 
fokozatosan ki kell igazítani, amíg eléri 
legalább a 2019-re meghatározott
közelítés szintjét. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. es

Indokolás

A cél a torzulás elkerülése, a gazdaságok stabilitásának biztosítása egy olyan időszakban, 
amelyben az állami költségvetések megszorításokra kényszerülnek, mozgásteret adnak a 
tagállamok és a régiók számára a belső közelítés végrehajtásában, és ésszerűen korlátozzák a 
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kedvezményezettek által kapott támogatások módjait, ezzel elkerülve a gazdaságok 
fenntarthatóságának veszélyeztetését.

Módosítás 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2021-ben
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
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átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat.

Or. en

Módosítás 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
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kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
E különbség csökkentésének sérelme 
nélkül, a közvetlen kifizetések szintjének 
Észtországban, Litvániában és 
Lettországban el kell érnie annak a
tagállamnak a szintjét, amely a többi 
tagállam – e három ország kivételével –
közül a legalacsonyabb kifizetési szinttel 
rendelkezik.  A támogatási szintek 
közelítését indokolt arányos mértékben 
azoknak a tagállamoknak finanszírozni, 
amelyek közvetlen kifizetései meghaladják 
az uniós átlagot. A közvetlen kifizetések 
hektáronkénti szintjei közötti különbség 
egy tagállamon belül nem haladhatja meg 
a tagállamok közötti hektáronkénti 
különbséget. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
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kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. de

Módosítás 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
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közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.  E célból a 
pénzügyi támogatási intézkedéseket úgy 
kell tervezni, hogy megkönnyítsék az új 
közös agrárpolitikák tagállamok általi 
végrehajtását.   

Or. ro

Módosítás 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
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vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
részben figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 

vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló,
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90 %-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új támogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
támogatási jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
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amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

amelynek keretében a szóban forgó időszak 
alatt Unió-szerte egyenletesebbé válna a 
közvetlen kifizetések elosztása.

Or. en

Módosítás 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A tagállamok között a közvetlen 
kifizetéseket úgy kell elosztani, hogy 
minden tagállam nemzeti felső határként 
a 2013. évi közvetlen kifizetés iránti
kérelmek által lefedett hektárszám és az 
egész Európai Unió 2013. évi közvetlen 
kifizetési átlagszáma szorzatának 
megfelelő összeget kapjon. Azok a 
tagállamok, amelyekben a közvetlen 
kifizetések hektáronkénti átlaga 
meghaladja az uniós kifizetések átlagának 
110%-át, nemzeti költségvetésükből 
további kifizetésért folyamodhatnak.

Or. en

Módosítás 206
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 18. cikkére, 
amely megtiltja a nemzeti alapon történő 
megkülönböztetést, valamint a szerződés 
39. cikkének (2) bekezdésére, amely 
előírja, hogy a régiók, és nem a 
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tagállamok közötti különbségeket kell 
figyelembe venni, továbbá a 40. cikk (2) 
bekezdésére, amely megtiltja az uniós 
mezőgazdasági termelők hátrányos 
megkülönböztetését. A nemzeti 
költségkeretet az Európai Unió egészében 
a kifizetések 2013-as hektáronkénti 
átlagának megfelelő hektáronkénti 
egységes érték alapján kell kiszámítani, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
közvetlen kifizetéseket a tagállamok között 
elosztó rendszer igazságos legyen és ne 
alkalmazzon hátrányos megkülönböztetést 
a mezőgazdasági termelőkkel szemben.

Or. pl

Módosítás 207
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A nemzeti és regionális szintű 
támogatások közelítésén túl, a közvetlen 
támogatások nemzeti pénzügyi kereteit is 
ki kell igazítani annak érdekében, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
hektáronkénti közvetlen támogatások 
szintje alacsonyabb az uniós átlag 70%-
ánál, ezen átlaghoz képest 30%-kal 
csökkenthessék az eltérést. Azon 
tagállamok esetében, amelyek közvetlen 
támogatásainak szintje az átlag 70%-a és 
80%-a közé tehető, az eltérést 25%-kal 
kell csökkenteni, továbbá az átlag 80%-a 
feletti közvetlen támogatási szinttel 
rendelkező tagállamok esetében az eltérést 
20%-kal kell mérsékelni. E
mechanizmusok alkalmazása után 
várhatóan egyetlen tagállam sem kap 
kevesebbet az uniós átlag 65%-ánál. Azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatási 
szintje magasabb az uniós átlagnál, a 
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konvergenciára irányuló erőfeszítésnek 
nem szabad az átlag alá történő 
visszaeséshez vezetnie. A támogatási 
szintek közelítését indokolt arányos 
mértékben azoknak a tagállamoknak 
finanszírozni, amelyek közvetlen 
kifizetései meghaladják az uniós átlagot.

Or. pl

Módosítás 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A nemzeti és regionális szintű 
támogatások közelítésén túl, a közvetlen 
támogatások nemzeti pénzügyi kereteit is 
ki kell igazítani annak érdekében, hogy 
azok a tagállamok, amelyek esetében a 
hektáronkénti közvetlen támogatások 
szintje alacsonyabb az uniós átlag 70%-
ánál, ezen átlaghoz képest 30%-kal 
csökkenthessék az eltérést. Azon 
tagállamok esetében, amelyek közvetlen 
támogatásainak szintje az átlag 70%-a és 
80%-a közé tehető, az eltérést 25%-kal 
kell csökkenteni, továbbá az átlag 80%-a 
feletti közvetlen támogatási szinttel 
rendelkező tagállamok esetében az eltérést 
10%-kal kell mérsékelni. E 
mechanizmusok alkalmazása után 
várhatóan egyetlen tagállam sem kap 
kevesebbet az uniós átlag 65%-ánál. Azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatási 
szintje magasabb az uniós átlagnál, a 
konvergenciára irányuló erőfeszítésnek 
nem szabad az átlag alá történő 
visszaeséshez vezetnie. A támogatási 
szintek közelítését indokolt arányos 
mértékben azoknak a tagállamoknak 
finanszírozni, amelyek közvetlen 
kifizetései meghaladják az uniós átlagot. 
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Az uniós átlagtól elmaradó, a fenti 
hiánycsökkentést alkalmazó tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy ezt a különbséget kipótolhassák a 
nemzeti költségvetésük előirányzataiból.

Or. ro

Módosítás 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A 2019-ben aktivált támogatási 
jogosultságok egy tagállamon, illetve egy 
régión belül egységértékkel 
rendelkezhetnek egy közelítési időszak 
után, ugyanakkor annak érdekében, hogy 
a mezőgazdasági termelőket ebből 
fakadóan ne érjék zavart okozó pénzügyi 
és termelési következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy a támogatási 
jogosultságok kiszámítása során részben 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A következő, 2021-től 
kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
továbbra is a közelítés kérdésére kell 
összpontosítania, figyelembe véve a 
megreformált KAP 2017-es 
felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 210
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A tagállamok között a közvetlen 
kifizetéseket úgy kell elosztani, hogy 
minden tagállam nemzeti felső határként 
a 2013. évi közvetlen kifizetés iránti 
kérelmek által lefedett hektárszám és az 
egész Európai Unió 2013. évi közvetlen 
kifizetési átlagszáma szorzatának 
megfelelő összeget kapjon. Azok a 
tagállamok, amelyekben a közvetlen 
kifizetések hektáronkénti átlaga 
meghaladja az uniós kifizetések átlagának 
110%-át, nemzeti költségvetésükből 
további kifizetésért folyamodhatnak.

Or. en

Módosítás 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b)  Az egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamok az e rendelet (2) bekezdésében 
megállapított feltételek teljesítésére 
vonatkozó módosítások függvényében 
megtarthatják ezt a rendszert.

Or. en

Módosítás 212
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Azon tagállamok esetében, 
amelyekben az egységes érték bevezetése a 
közvetlen kifizetések jelentős csökkentését 
eredményezi, olyan önkéntes lehetőséget 
kell bevezetni, amely során a csökkentés 
hatásának mérséklése érdekében a 
nemzeti költségvetésből lehet kiegészítő 
kifizetéseket tenni.

Or. pl

Módosítás 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Tekintettel arra, hogy a régi 
tagállamok tekintetében alkalmazott 
modell szerinti igazságosság biztosítása 
érdekében az új tagállamokban a 
hektáronkénti kifizetések átlagát az előző 
éveken alapuló kiegyensúlyozó képlet 
alapján számították ki, e területen 
túlmenően figyelembe kell venni azokat a 
területeket is, amelyek azon állatlétszám 
hektárra való átváltásából keletkeztek, 
melyek tekintetében kiegészítő nemzeti 
kifizetések történtek.

Or. ro

Módosítás 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Azon tagállamok, amelyek 2013. 
december 31-ig az egységes támogatási 
rendszert regionális vagy hibrid alapon 
működtetik, megtarthatják a meglévő 
támogatási jogosultságaikat, az e rendelet 
(2) bekezdésében megállapított feltételek 
teljesítésére vonatkozó módosítások 
függvényében.

Or. en

Módosítás 215
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy 
célszerű annak egyes elemeit – többek 
között a nemzeti felső határok 
meghatározását – megtartani annak 
biztosítása érdekében, hogy a támogatások 
teljes szintje ne lépje túl a mindenkori 
költségvetési keretet. A tagállamoknak 
indokolt továbbra is nemzeti tartalékot 
működtetni, amelynek segítségével 
megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is 
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is 
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével a tagállam megkönnyítheti az 
új fiatal mezőgazdasági termelőknek a 
támogatási rendszerben való részvételét, 
illetve figyelembe lehet venni az egyes 
régiókban jelentkező speciális 
szükségleteket. Célszerű fenntartani a 
támogatási jogosultságok átruházására és 
használatára vonatkozó szabályokat, de a 
lehetőségekhez mérten egyszerűsíteni kell 
azokat.

Or. en

Módosítás 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
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megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is 
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is 
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével meg lehet könnyíteni az új 
fiatal mezőgazdasági termelőknek a 
támogatási rendszerben való részvételét, 
illetve figyelembe lehet venni az egyes 
régiókban jelentkező speciális 
szükségleteket. Célszerű fenntartani a 
támogatási jogosultságok átruházására és 
használatára vonatkozó szabályokat, de a 
lehetőségekhez mérten egyszerűsíteni kell 
azokat.

Or. en

Indokolás

A második pillér fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó intézkedései hatékonyabb módját 
képezik a temrelői tevékenységüket megkezdők támogatásának, ezért célszerű volna, ha a 
tagállamok ezeket alkalmaznák.

Módosítás 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt legalább az új 
alaptámogatási rendszer végrehajtásának 
első évében nemzeti tartalékot működtetni, 
amelyet regionálisan lehet igazgatni, és 
amelynek segítségével megkönnyíthető az 
új fiatal mezőgazdasági termelőknek és az 
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jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

újonnan belépőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

Or. en

Módosítás 219
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A mezőgazdasági termelőknek és az 
újonnan belépőknek nyújtott közvetlen 
kifizetések, valamint a vidékfejlesztésre 
irányuló támogatási intézkedések 
tekintetében kiemelkedő prioritásként kell 
kezelni a generációs megújulást és a 
generációk közötti jobb együttműködést; 
tekintettel arra, hogy az európai 
mezőgazdasági termelők csak 6%-a 
fiatalabb 35 évnél és 80%-a 55 évnél 
idősebb, és ezért 4,5 millió mezőgazdasági 
termelő a következő 10 évben közel jár 
majd a nyugdíjazáshoz, a vidékfejlesztési 
programoknak és a közvetlen támogatási 
rendszereknek különösen javítaniuk kell a 
gazdaságokon belüli és a vidéki 
közösségek közötti legjobb fenntartható 
gyakorlatok és tudás átadását és cseréjét. 

Or. en

Módosítás 220
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy 
célszerű annak egyes elemeit – többek 
között a nemzeti felső határok 
meghatározását – megtartani annak 
biztosítása érdekében, hogy a támogatások 
teljes szintje ne lépje túl a mindenkori 
költségvetési keretet. A tagállamoknak 
indokolt továbbra is nemzeti tartalékot 
működtetni, amelynek segítségével 
megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek és az 
újonnan belépőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

Or. en

Módosítás 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő
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célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik 2011-ben nem nyújtottak 
be támogatási kérelmet.

célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik 2009-ben, 2010-ben vagy
2011-ben nem nyújtottak be támogatási 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
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elfogadása, akik 2011-ben nem nyújtottak 
be támogatási kérelmet.

elfogadása, akik a 2009-től 2011-ig tartó 
időszakban nem nyújtottak be támogatási 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 223
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
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tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik 2011-ben nem nyújtottak 
be támogatási kérelmet.

tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik 2010-ben vagy 2011-ben 
nem nyújtottak be támogatási kérelmet.

Or. en

Módosítás 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt 
kapcsolatos szakpolitikai célok 
megvalósítására irányuló kötelező 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 

törölve
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kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítésről” szóló javaslatok a jelenlegi formájukban potenciálisan károsítják a 
környezetet, ahelyett, hogy hozzájárulnának a megőrzéséhez.

Módosítás 225
Richard Ashworth
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt 
kapcsolatos szakpolitikai célok 
megvalósítására irányuló kötelező 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 

törölve
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termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt 
kapcsolatos szakpolitikai célok 
megvalósítására irányuló kötelező 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
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forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Indokolás

In their current form the proposals on 'Greening' have the potential to be detrimental to the 
environment, rather than contributing to its preservation
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Módosítás 225
Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt 
kapcsolatos szakpolitikai célok 
megvalósítására irányuló kötelező 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
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tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 226
Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt 
kapcsolatos szakpolitikai célok 
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megvalósítására irányuló kötelező 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli,
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en
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Módosítás 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok támogatására 
irányuló éves kifizetés nyújtására
fordítsák. A szóban forgó gyakorlatokat 
célszerű olyan egyszerű, általános, 
szerződésen kívüli, éves tevékenységek
formájában meghatározni, amelyek
túlmutatnak a kölcsönös megfeleltetésen és 
kapcsolódnak a mezőgazdasághoz; ilyen 
például a növénytermesztés 
diverzifikálása, az állandó gyepterületek 
fenntartása vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található,
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 

(26) Míg az új KAP fő célkitűzése a
korábbi piacorientált reformok folytatása, 
egyre nagyobb súlyt kap benne a 
környezetvédelmi teljesítmény javítása és 
a közjavak mezőgazdaságban játszott 
szerepének elismerése.  A 
környezetvédelmi teljesítmény a közvetlen 
kifizetések  tárgyalásokon keresztül 
megvalósított és önkéntes „kizöldítési” 
eleme révén fokozható, amely egyes 
esetekben  az éghajlat szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatok 
támogatására használható. Ebből a célból 
a tagállamok a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó nemzeti felső határuk egy részét 
az alaptámogatáson felüli, a 
mezőgazdasági termelők által követhető, az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló lehetséges gyakorlatok listájának
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordíthatják. A szóban forgó
gyakorlatok olyan egyszerű, általános, 
szerződésen kívüli, éves tevékenységek
formáját ölthetik, túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz. E tevékenységek olyan 
„kizöldítési” intézkedéseket 
tartalmazhatnak, mint a vadon élő 
állatoknak, madaraknak és rovaroknak 
táplálékul megfelelő növények 
kiválasztása, megtervezett ökológiai 
folyosók, az éghajlatváltozás enyhítését 
célzó intézkedések, általános 
környezettudatos gazdálkodás, kutatás és 
innováció. Az említett gyakorlatok jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
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célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található,
feltéve, hogy e gyakorlatok 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ezt azon mezőgazdasági 
termelők számára is biztosítani kell, akik 
az 1698/2005/EK rendelet értelmében 
nemzeti szintű agrár-
környezetgazdálkodási rendszerekben 
vesznek részt. 

Or. en

Módosítás 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk 30%-át az alaptámogatáson felüli, 
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mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű,
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 

a mezőgazdasági termelők által követendő, 
elsősorban az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló három kötelező gyakorlat
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű,
egyenértékű, testre szabott, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a nemzeti 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
feltételekhez, mint amilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek, a 
tápanyag-kezelési terv, a gazdaság 
területén megvalósítandó 
energiahatékonysági terv és a talaj téli
lefedése. Az említett gyakorlatokat
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ugyanez vonatkozik azokra 
a termelőkre, akik megfelelnek a 
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figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

környezet és az éghajlat szempontjából 
kedvező, függetlenül jóváhagyott nemzeti 
és regionális hitelesített rendszerek 
előírásainak. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján a legsúlyosabb alkalmazható 
adminisztratív szankcióként az érintett 
termelő teljes mértékű kizárását vonja
maga után az ezen összetevő értelmében 
elnyerhető támogatásból.

Or. en

Módosítás 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt
kapcsolatos szakpolitikai célok 
megvalósítására irányuló kötelező
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések „kizöldítése" 
révén javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény, hogy ezáltal EU-szerte
elősegítse az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét az alaptámogatáson 
felüli, a mezőgazdasági termelők által 
követendő, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordítsák. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és kapcsolódnak 
a mezőgazdasághoz, mint amilyen például 
a növénytermesztés diverzifikálása, az 
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kölcsönös megfeleltetésen és kapcsolódnak 
a mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

állandó gyepterületek, legelők és állandó 
kultúrák fenntartása, az ökológiai 
jelentőségű területek, a gazdaság területén 
megvalósítandó tápanyag-kezelés, a talaj 
téli lefedése, minimális talajművelés vagy 
a talajművelés és közvetlen művelés, 
elhagyása és direktvetés, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos cselekvési 
tervek és vízgazdálkodás. Az említett
gyakorlatokat indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Célszerű biztosítani, hogy 
azok a mezőgazdasági termelők, akik 
megfelelnek az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 
834/2007/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az agrár-
környezetvédelmi rendszerekben részt 
vevő termelők, illetve azok a termelők, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme nemzeti 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
által tanúsított, valamint azok, akik 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 70 %-át gyepterület borítja,
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása ne vonja maga 
után az alaptámogatás csökkenését.

Or. en
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Módosítás 230
James Nicholson, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található,
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések „kizöldítése" 
révén javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény, amely EU-szerte elő fogja 
segíteni az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ebből a célból a tagállamok 
a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
nemzeti felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítását célzó
gyakorlatok támogatására irányuló éves 
kifizetés nyújtására fordíthatják. A szóban 
forgó gyakorlatokat célszerű olyan 
egyszerű, általános, szerződésen kívüli, 
éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és kapcsolódnak 
a mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok jellegét indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található,
feltéve, hogy e gyakorlatok 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
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célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ugyanez vonatkozik azokra 
a mezőgazdasági termelőkre, akik a 
vidékfejlesztés keretében mezőgazdasági-
környezetvédelmi programokhoz 
csatlakoznak, vagy akik elismert 
környezetvédelmi értékkel rendelkező 
nemzeti tanúsítási rendszerben vesznek 
részt. Azt is lehetővé kell tenni a termelők 
számára, hogy együttműködjenek más 
közeli gazdaságokkal annak érdekében, 
hogy kollektív módon megfeleljenek a
szóban forgó kizöldítési 
kötelezettségeknek, valamint hogy 
lehetővé tegyék a növénytermesztés 
diverzifikálását egymással kombinált 
gazdaságokkal együttműködésben, 
továbbá annak biztosítása céljából, hogy a 
termékeny mezőgazdasági földterületek ne 
kerüljenek ki a termelésből csak azért, 
hogy mesterséges célkitűzések 
teljesüljenek. 

Or. en

Módosítás 231
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
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szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló,
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található,
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 

szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv
(élőhely-irányelv), valamint a 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv
(madárvédelmi irányelv) hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található
mezőgazdasági üzemek, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] 29. cikke szerinti 
agrár-környezetvédelmi és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
segélyekből részesülő gazdaságok a 
„kizöldítési elemre” vonatkozó 
követelményeknek megfelelőnek 
minősülnek, tekintettel azokra a 
környezetvédelmi követelményekre,
amelyek termelési eljárásaikra 
vonatkoznak. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
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kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek,
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Hasonlóképpen, tekintettel 
a bizonyos termelési formák – pl. 
alaptámogatásra jogosult állandó 
növénykultúrák, állandó gyepterület, 
zöldségek és rizs – természetéből adodó 
környezeti előnyökre, célszerű biztosítani, 
hogy komponenseik további 
kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből.  Az olajfák, a szőlőfajták és 
gyümölcsfák nagy régiók 
ökoszisztémájára jellemzőek és 
hozzájárulnak a talaj stabilizálásához, 
ezzel elejét véve az eróziónak, továbbá 
elősegítik a szén-dioxid-leválasztást és az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését.  Célszerű
rendelkezni arról, hogy a „kizöldítési” 
követelményeknek a figyelmen kívül 
hagyása a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 65. cikke alapján 
szankciót von maga után, melynek összege 
semmi esetre sem lépheti túl a „zöld” 
kifizetés összegét.

Or. es

Indokolás

A „zöld” kifizetés automatikus kedvezményezettjei közé minden olyan termelőt fel kell venni, 
akik a járulékos költségekre, a bevételkiesésre és a termesztés sajátos környezeti 
körülményeire való tekintettel megérdemli, hogy automatikusan részesüljön ebből a 
támogatásból.  Figyelembe kell venni bizonyos növényeknek a fitológiai tulajdonságaikhoz 
kapcsolódó környezeti hatásait vagy bizonyos élőhelyek fenntartásához való hozzájárulásukat, 
és a szankciókat a zöld kifizetések lehetséges kedvezményezettjei közül való kizárásukra kell
korlátozni.

Módosítás 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) (26) Az új KAP célkitűzéseinek 
egyike az, hogy a közvetlen kifizetések 
kötelező „kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők és gyepterületek 
fenntartása, a megfelelő agronómiai 
gyakorlatokkal összekötött tartós 
növénykultúrák és az ökológiai 
jelentőségű területek fenntartása. Az 
említett gyakorlatokat indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
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termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ugyanezt kell alkalmazni 
azokra a mezőgazdasági termelőkre, akik 
a vidékfejlesztés keretében 
mezőgazdasági-környezetvédelmi 
programokhoz csatlakoznak, vagy akik 
elismert környezetvédelmi értékkel 
rendelkező nemzeti tanúsítási rendszerben 
vesznek részt, vagy azokra, akik betartják 
az egységes közös piacszervezés keretében 
indított fenntartható működési 
programokra alkalmazandó 
környezetvédelmi iránymutatásokat és 
részesülnek az annak megfelelő 
kifizetésekből, vagy azokra, akik 
megfelelnek a nemzeti szinten jóváhagyott 
agrár-környezetvédelmi rendszereknek. 

Or. it

Módosítás 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 



AM\905018HU.doc 147/195 PE491.238v01-00

HU

éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek és legelők
fenntartása, a megfelelő agronómiai 
gyakorlatokkal összekötött tartós 
növénykultúrák és az ökológiai 
jelentőségű területek fenntartása. Az 
említett gyakorlatokat indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ugyanezt kell alkalmazni 
azokra a mezőgazdasági termelőkre, akik 
a vidékfejlesztés keretében 
mezőgazdasági-környezetvédelmi 
programokhoz csatlakoznak, vagy akik 
elismert környezetvédelmi értékkel 
rendelkező nemzeti tanúsítási rendszerben 
vesznek részt, vagy azokra, akik betartják 
az egységes közös piacszervezés keretében 
indított fenntartható működési 
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programokra alkalmazandó 
környezetvédelmi iránymutatásokat, vagy 
azokra, akik nemzeti szinten jóváhagyott 
agrár-környezetvédelmi rendszerekhez 
csatlakoznak. 

Or. it

Módosítás 234
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek, továbbá 
egyéb, az e rendelet 29. cikkében előírt 
intézkedések. Az említett gyakorlatok 
kötelező jellegét indokolt azokra a 
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részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek,
továbbá azok, akik a vidékfejlesztés 
keretében, adott mezőgazdasági-
környezetvédelmi programokban, vagy 
elismert környezetvédelmi értékkel 
rendelkező nemzeti tanúsítási rendszerben 
vesznek részt, valamint azok, akik 
támogatható mezőgazdasági területének 
legalább 50 %-át állandó gyepterület 
borítja, további kötelezettségek teljesítése 
nélkül részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. de

Módosítás 235
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az említett
ökológiai termelési rendszerekből 
származó elismert környezetvédelmi 
előnyökre, célszerű biztosítani, hogy azok 
a mezőgazdasági termelők, akik 
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termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

megfelelnek az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 
834/2007/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott feltételeknek, valamint azok 
a termelők, akik meghatározó mértékben 
vesznek részt agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekben, további kötelezettségek 
teljesítése nélkül részesülhessenek a a 
„kizöldített” kifizetésekből. Célszerű 
rendelkezni arról, hogy a „kizöldítési” 
követelményeknek a figyelmen kívül 
hagyása a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 65. cikke alapján 
szankciót von maga után.

Or. de

Módosítás 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
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gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek,
illetve azok a mezőgazdasági termelők, 
akik elkötelezték magukat a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] 29. cikke szerinti környezeti és 
éghajlati intézkedések mellett, további 
kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en
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Módosítás 237
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike 
az, hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek és hagyományos 
legelők fenntartása, a tartós 
növénykultúrák fenntartása – feltéve, 
hogy a földet jó argonómiai állapotban 
tartják –, vagy az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező 
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
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célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. it

Módosítás 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
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szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása, a 
megfelelő agronómiai gyakorlatokkal 
összekötött tartós növénykultúrák és az 
ökológiai jelentőségű területek
fenntartása. Az említett gyakorlatok 
kötelező jellegét indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelmények
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót vonjon maga után.

Or. en
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Módosítás 239
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét az alaptámogatáson 
felüli, a mezőgazdasági termelők által 
követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatokat indokolt azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is alkalmazni, 
akik mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
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azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. bg

Módosítás 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét az alaptámogatáson 
felüli, a mezőgazdasági termelők által 
követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
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támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található,
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. A 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv, valamint a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó Natura 2000
területeken található mezőgazdasági 
üzemek, valamint a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet] 29. 
cikke szerinti agrár-környezetvédelmi és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
segélyekből részesülő gazdaságok a 
„kizöldítési elemre” vonatkozó 
követelményeknek megfelelőnek 
minősülnek, tekintettel azokra a szigorúbb 
környezetvédelmi követelményekre,
amelyek termelési eljárásaikra 
vonatkoznak. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Hasonlóképpen, tekintettel 
a bizonyos termelési formák – pl. 
alaptámogatásra jogosult állandó 
növénykultúrák, állandó gyepterület, 
zöldségek és rizs – természetéből adodó 
környezeti előnyökre, célszerű biztosítani, 
hogy komponenseik bármely további 
kötelezettség teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből.  Az olajfák, a szőlőfajták és 
gyümölcsfák nagy régiók 
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ökoszisztémájára jellemzőek és 
hozzájárulnak a talaj stabilizálásához, 
ezzel elejét véve az eróziónak, továbbá 
elősegítik a szén-dioxid-leválasztást és az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését.  Ugyanez 
vonatkozik azokra a mezőgazdasági 
termelőkre, akik a vidékfejlesztés 
keretében mezőgazdasági-
környezetvédelmi programokhoz 
csatlakoznak, vagy akik elismert 
környezetvédelmi értékkel rendelkező 
nemzeti tanúsítási rendszerben vesznek 
részt. Célszerű rendelkezni arról, hogy a
„kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után, melynek 
összege semmi esetre sem lépheti túl a 
„zöld” kifizetés összegét.

Or. es

Módosítás 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
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irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található,
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. A 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv, valamint a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó Natura 2000
területeken található mezőgazdasági 
üzemek, valamint a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet] 29. 
cikke szerinti agrár-környezetvédelmi és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
segélyekből részesülő gazdaságok a 
„kizöldítési elemre” vonatkozó 
követelményeknek megfelelőnek 
minősülnek, tekintettel azokra a szigorúbb 
környezetvédelmi követelményekre,
amelyek termelési eljárásaikra 
vonatkoznak. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Hasonlóképpen, tekintettel 
a bizonyos termelési formák – pl. 
alaptámogatásra jogosult állandó 
növénykultúrák, állandó gyepterület, 
zöldségek és rizs – természetéből adodó 
környezeti előnyökre, célszerű biztosítani, 
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hogy komponenseik bármely további 
kötelezettség teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből.  Az olajfák, a szőlőfajták és 
gyümölcsfák nagy régiók 
ökoszisztémájára jellemzőek és 
hozzájárulnak a talaj stabilizálásához, 
ezzel elejét véve az eróziónak, továbbá 
elősegítik a szén-dioxid-leválasztást és az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését.  Célszerű
rendelkezni arról, hogy a „kizöldítési” 
követelményeknek a figyelmen kívül 
hagyása a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 65. cikke alapján 
szankciót von maga után.

Or. es

Módosítás 242
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
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általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása és az 
ökológiai jelentőségű területek, a 
vetésforgó, a hüvelyes növényeken 
alapuló rendszerek, a gazdaság 
energiahatékonyságát és önellátását célzó 
intézkedések, víz- és talajgazdálkodás, 
védelmi sávok, precíziós gazdálkodási 
technikák vagy állandó növénykultúrák 
vagy fenntartható tanúsított rendszerek.   
Az említett gyakorlatok kötelező jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en
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Módosítás 243
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az 
említett gyakorlatok kötelező jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a
vetésforgó, az állandó legelők fenntartása
és az ökológiai infrastruktura. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
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parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

A biogazdálkodási rendszerek ténylegesen pozitív hatással vannak a környezetre. 
Mindazonáltal a biogazdálkodást nem szabad mentesíteni a környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése alól az adminisztratív terhek csökkentése érdekében. 

Módosítás 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
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közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 

közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az
alaptámogatáshoz szorosan kapcsolódó, a 
mezőgazdasági termelők által követendő, 
elsősorban az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános és szerződésen kívüli 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a
vetésforgó, az állandó gyepterületek 
fenntartása és az ökológiai jelentőségű 
területek. Az említett gyakorlatok kötelező
jellegét indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
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alapján szankciót von maga után. alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 245
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
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a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy a szóban forgó termelők 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. pt

Módosítás 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
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célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 

célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők fenntartása és az ökológiai 
jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
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rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 247
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az 
említett gyakorlatok kötelező jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása és az 
ökológiai infrastruktúra. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
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a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 248
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A vetésforgó olyan, bevett 
agronómiai gyakorlat, amely a 
sokféleségnél sokkal jelentősebb 
eredményeket produkál. Költséges 
mesterséges beavatkozások nélkül növeli a 
talaj termőképességét, és csökkenti a 
peszticidhasználat szükségességét, ezáltal 
gazdasági hasznot is hajtva a termelők 
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számára, miközben csökkenti a külső 
külső beviteltől való függőségüket. A 
vetésforgó a hüvelyes növények 
bevonásával kombinálva kedvező hatással 
volna a környezetre, redukálná a termelők 
termelési költségeit és segítené 
csökkenteni az EU takarmánycélú 
fehérjebehozataltól való függőségét. 

Or. en

Módosítás 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamok által választott, területükön 
alkalmazandó, a környezetbaráttá tételt 
szolgáló intézkedések egyenértékű 
előnyökkel járjanak a környezet és az 
éghajlat szempontjából, a tagállamoknak 
három vonatkozó intézkedést kell 
kiválasztaniuk az uniós szinten 
meghatározott hat lehetséges intézkedés 
közül, és választásukhoz az értesítésük 
időpontjától számított két hónapon belül 
meg kell szerezniük a Bizottság 
jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 250
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az egyéni gazdaságokra vonatkozó 
környezetvédelmi előírásoknak való 
megfelelés ellenőrzésekor, illetve a 
közvetlen kifizetések e része kifizetésének 
mérlegelésekor meg kell fontolni és 
bátorítani kell a termelői szervezetek és 
termelőszövetkezetek által igazgatott több 
gazdaság kollektív irányításának 
módszerét is. Ez az eljárás multiplikátor 
hatást eredményez, amely segít 
megvalósítani a közös agrárpolitika 
célkitűzéseinek ezt az alapvető elemét.  

Or. es

Indokolás

A kollektív gazdálkodás e rendszere megtöbbszörözi a környezet védelmét célzó fellépés és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem hozadékait. Elvben a vidékfejlesztési javaslatok 
(környezetvédelmi kifizetések) összefüggésében alkalmazandó, de a szóban forgó közvetlen 
kifizetések szempontjából is megfontolandó.

Módosítás 251
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) A hüvelyes fehérjenövények 
vetésforgó részeként való termesztésére 
irányuló támogatás az éghajlatváltozás 
mérséklésével és a biodiverzitás valamint 
a talaj termékenységének csökkenésével 
járó, a mezőgazdaságban jelentkező 
kihívások leküzdésére irányuló integrált 
megközelítésként jelentősen hozzájárul a 
modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszerekhez;  a kutatás, a jobb 
minőségű képzés és a termelők számára e 
téren nyújtott gazdaságfejlesztési 
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szolgáltatások, valamint a 
vetőmagtermelés infrastruktúrájának 
létrehozása, ezen belül a helyi és 
regionális fajták tárolása és kiválasztása 
alapvető fontosságú az EU 
fehérjedeficitjének csökkentése és a 
mezőgazdasági termelők jövedelmének 
növelése szempontjából; 

Or. en

Módosítás 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy a
növénytermesztés diverzifikálására
irányuló intézkedéssel kapcsolatos 
követelmények alkalmazása arányos és 
megkülönböztetéstől mentes legyen, 
valamint lehetővé tegye a környezet 
fokozottabb védelmét, a Bizottságot fel 
kell fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növény” fogalommeghatározásának és a 
szóban forgó intézkedés alkalmazásával 
kapcsolatos szabályok elfogadása céljából.

(27) Annak érdekében, hogy a
vetésforgóra irányuló intézkedéssel 
kapcsolatos követelmények alkalmazása 
arányos és megkülönböztetéstől mentes 
legyen, valamint lehetővé tegye a 
környezet fokozottabb védelmét, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növény” fogalommeghatározásának és a 
szóban forgó intézkedés alkalmazásával 
kapcsolatos szabályok elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 253
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy a (27) Annak érdekében, hogy a
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növénytermesztés diverzifikálására
irányuló intézkedéssel kapcsolatos 
követelmények alkalmazása arányos és 
megkülönböztetéstől mentes legyen, 
valamint lehetővé tegye a környezet 
fokozottabb védelmét, a Bizottságot fel 
kell fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növény” fogalommeghatározásának és a 
szóban forgó intézkedés alkalmazásával 
kapcsolatos szabályok elfogadása céljából.

vetésforgóra irányuló intézkedéssel 
kapcsolatos követelmények alkalmazása 
arányos és megkülönböztetéstől mentes 
legyen, valamint lehetővé tegye a 
környezet fokozottabb védelmét, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növény” fogalommeghatározásának és a 
szóban forgó intézkedés alkalmazásával 
kapcsolatos szabályok elfogadása céljából.

Or. fr

Módosítás 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó 
gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 255
Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a törölve
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mezőgazdasági termelők az állandó 
gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28)  Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
gyepterületű területet állandó
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
gyepterületként hasznosított földterületeket
és állandó növénykultúrákat fenntartsák, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a szóban forgó 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
szabályok elfogadása céljából.

Or. it

Módosítás 257
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
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gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

legelőként hasznosított területeket
fenntartsák, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 258
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
legelőként hasznosított területeket
fenntartsák, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó
legelőként hasznosított területeket
fenntartsák, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
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290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 260
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) gazdaságonként a szántóföld 7% 
kerül majd olyan módon felhasználásra, 
hogy növekedjék a funkcionális 
biodiverzitás és ezáltal javuljon az agrár-
ökoszisztéma működése/a közjavak 
biztosítása. Az agrár-ökológiai 
infrastruktúrák fenntartható 
mezőgazdasági rendszerek létrehozását 
szolgáló létrehozását célzó védelmi 
sávokat olyan elemek egészítenék ki, 
amelyek környezeti intézkedésként már 
jelenleg is támogathatóak (sövények, 
árkok, nedves területek és egyéb 
féltermészetes élőhelyek és egyéb 
támogatható tájképi jellemzők).   Ezért ezt 
nem nevezhetjük sem a föld termelésből 
való kivonásának, sem új 
területpihentetésnek, hanem inkább olyan 
fejlesztési intézkedésnek, amely az egész 
rendszer hosszú távú hatékonyságát 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ökológiai jelentőségű területekkel 
kapcsolatos intézkedés hatékony és 
következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett ökológiai jelentőségű területek 
típusainak pontosabb meghatározására, 
valamint a szóban forgó intézkedésben 
említett százalékérték betartása céljából 
figyelembe vehető ökológiai jelentőségű 
területek egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ökológiai jelentőségű területekkel 
kapcsolatos intézkedés hatékony és 
következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett ökológiai jelentőségű területek 
típusainak pontosabb meghatározására, 
valamint a szóban forgó intézkedésben 
említett százalékérték betartása céljából 
figyelembe vehető ökológiai jelentőségű 
területek egyéb típusainak 

törölve
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megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 263
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ökológiai jelentőségű területekkel 
kapcsolatos intézkedés hatékony és 
következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett ökológiai jelentőségű területek
típusainak pontosabb meghatározására, 
valamint a szóban forgó intézkedésben 
említett százalékérték betartása céljából 
figyelembe vehető ökológiai jelentőségű 
területek egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására
vonatkozóan.

(29) Az ökológiai infrastruktúra hatékony 
és következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett infrastruktúra típusainak 
pontosabb meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 264
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
Recital 29 а (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A biodiverzitás, a környezetvédelem 
és a mezőgazdasági termelékenység 
előmozdítása érdekében egy különleges 
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rendszert kell bevezetni az e tekintetben 
tevékeny ágazatok vonatkozásában. 
Elsőbbséget kell biztosítani a méhészeti 
ágazatnak, és rendelkezni kell a bejegyzett 
termelők által tartott méhkolóniákra 
vonatkozó közvetlen támogatásról.  
Figyelembe kell venni a beporzás 
finanszírozásának szükségességét.

Or. bg

Módosítás 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A környezet állapotának jobbá 
tétele, az éghajlatváltozás elleni fellépés és 
az agronómiai feltételek javítása 
érdekében a Bizottságnak késlekedés 
nélkül stratégiai tervet kell benyújtania a 
növényi fehérjékkel való ellátással 
kapcsolatban, ami azt is lehetővé teszi 
majd, hogy az EU enyhítse a külső ellátási 
forrásoktól való súlyos függését. A 
tervnek rendelkeznie kell arról, hogy a 
közös agrárpolitika keretében nagyobb 
mennyiségben termesszenek olaj- és 
fehérjenövényeket és zöldségeket, továbbá 
ösztönöznie kell a megfelelő és produktív 
fajtákkal kapcsolatos agronómiai 
kutatást.

Or. fr

Módosítás 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tápanyag-gazdálkodási tervek teljes körű 
nyilvántartást bocsássanak rendelkezésre 
a gazdák általi tápanyag- és műtrágya 
felhasználásról, illetve hogy a szóban 
forgó felhasználást optimalizálják, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a Szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el az intézkedés 
alkalmazására vonatkozó további 
szabályok elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az energiahatékonysági tervek biztosítsák 
a mezőgazdasági termelők 
energiafelhasználásának optimalizálását 
és a fosszilis tüzelőanyagok 
igénybevételének minimálisra 
csökkentését, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó további 
szabályok elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
29 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29c) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
talaj téli lefedésére oly módon kerüljön 
sor, hogy ez az intézkedés a lehető 
legnagyobb előnyökkel járjon a környezet 
és az éghajlat szempontjából, a 
tagállamoknak meg kell határozniuk, 
hogy területük vonatkozásában melyek a 
lefedés létrehozásának és 
megszüntetésének legkedvezőbb 
időpontjai, és a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó további 
szabályok elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fenntartható mezőgazdaság 
hátrányos természeti adottságú 
területeken való előmozdítása érdekében 
fontos a tagállamok számára lehetővé 
tenni, hogy a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó nemzeti felső határuk egy 
részét arra fordítsák, hogy a szóban forgó 
területeken működő valamennyi 
mezőgazdasági termelőnek az 
alaptámogatáson felül területalapú éves 
kifizetést nyújtsanak. Az említett kifizetés 
ne válthatja fel a vidékfejlesztési 
programok keretében nyújtott támogatást, 
és ilyen kifizetésben az olyan területek 

törölve
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mezőgazdasági termelői nem 
részesülhetnek, amelyek kijelölése ugyan 
az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelettel 
összhangban van, de az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…./EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 46. 
cikkének (1) bekezdésével nincs.

Or. en

Módosítás 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fenntartható mezőgazdaság 
hátrányos természeti adottságú területeken 
való előmozdítása érdekében fontos a 
tagállamok számára lehetővé tenni, hogy a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét arra fordítsák, 
hogy a szóban forgó területeken működő 
valamennyi mezőgazdasági termelőnek az 
alaptámogatáson felül területalapú éves 
kifizetést nyújtsanak. Az említett kifizetés 
ne válthatja fel a vidékfejlesztési 
programok keretében nyújtott támogatást, 
és ilyen kifizetésben az olyan területek 
mezőgazdasági termelői nem 
részesülhetnek, amelyek kijelölése ugyan 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 

(30) A fenntartható mezőgazdaság 
hátrányos természeti adottságú területeken
és elhagyott területeken való előmozdítása 
érdekében fontos a tagállamok számára 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy a 
szóban forgó területeken működő 
valamennyi mezőgazdasági termelőnek az
alaptámogatáson felül új kritériumokon 
(pl. bruttó piacképes termelés, hozzáadott 
érték vagy az alkalmazottak száma) 
alapuló éves kifizetést nyújtsanak. Az 
említett kifizetés ne válthatja fel a 
vidékfejlesztési programok keretében 
nyújtott támogatást, és ilyen kifizetésben 
az olyan területek mezőgazdasági termelői 
nem részesülhetnek, amelyek kijelölése 
ugyan az Európai Mezőgazdasági 
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rendelettel összhangban van, de az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…./EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 46. 
cikkének (1) bekezdésével nincs.

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelettel 
összhangban van, de az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…./EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 46. 
cikkének (1) bekezdésével nincs.

Or. it

Módosítás 271
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére a 
tagállamok jövedelemtámogatási rendszert
hozhatnak létre tevékenységük 
megkezdésének és a mezőgazdasági 
üzemük azt követő strukturális 
kiigazításának a megkönnyítése érdekében.
A tagállamok a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó nemzeti felső határuk egy részét 
a fiatal mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
éves kifizetésre fordíthatják. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
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időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

Or. en

Módosítás 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során figyelembe
lehet venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert lehet
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó nemzeti felső határuk egy részét 
a fiatal mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
éves kifizetésre fordítsák. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

Or. en
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Indokolás

A második pillér fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó intézkedései hatékonyabb módját 
képezik a temrelői tevékenységüket megkezdők támogatásának, ezért célszerű volna, ha a 
tagállamok ezeket önkéntesen alkalmaznák.

Módosítás 273
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő
strukturális kiigazításának a
megkönnyítése érdekében. A tagállamok 
számára célszerű lehetővé tenni, hogy a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét a fiatal 
mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
éves kifizetésre fordítsák. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

(31) Tekintetbe véve, hogy az EU-ban a 35 
évesnél fiatalabb gazdák aránya csupán 
6%, valamint 80%-uk 55 év feletti, az 
ágazat társadalmi szempontból való 
fenntarthatósága érdekében fiatalításra 
van szükség.  A közvetlen kifizetések 
elosztása és célirányosabbá tétele során 
indokolt figyelembe venni, hogy a fiatal 
mezőgazdasági termelők vagy a piacra 
mezőgazdasági vállalkozás indítása 
céljával újonnan belépők a 
mezőgazdasági ágazatban új gazdasági 
tevékenységeket hoznak létre és 
fejlesztenek ki. E kifizetéseknek lehetővé 
kell tenniük az idősebb és a fiatal 
termelők közti, a vidéki területek 
szociálisan fenntartható fejlődését 
eredményező együttműködést.  Az új 
mezőgazdasági termelők tevékenységének 
megkezdése szempontjából rendkívül 
fontos a kezdeti finanszírozás. Ezért az 
első évre vonatkozó beruházási 
támogatásnak legalább a teljes időszakra 
biztosított költségvetés 50%-nak kell 
megfelelnie. Az új belépőknek – csakúgy, 
mint a vállalkozásukat termelőszövetkezet 
formájában, más mezőgazdasági 
termelőkkel együtt megkezdőknek –
természetes vagy jogi személyeknek kell 
lenniük.  Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
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az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a
a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal termelők és új belépők
részére jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és az ezt követően érintett termelők által 
elvégzendő strukturális kiigazítás
megkönnyítése érdekében. A tagállamok 
számára célszerű lehetővé tenni, hogy a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
éves kifizetésre fordítsák. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

Or. en

Módosítás 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása és 
célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért 
a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére jövedelemtámogatási rendszert kell 

(31) A mezőgazdasági ágazatban, ahol a
35 évesnél fiatalabb termelők aránya 
csupán 7%, a generációs megújulás 
kihívásainak kezelése érdekében a
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
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létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

Or. en

Módosítás 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők és 
egyéb új belépők számára a mezőgazdasági 
ágazatban új gazdasági tevékenységek 
létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást 
jelent, amelyet a közvetlen kifizetések 
elosztása és célirányosabbá tétele során 
indokolt figyelembe venni. Az említett 
vállalkozói kezdeményezések alapvető 
fontosságúak az Unió mezőgazdasági 
ágazatának versenyképessége 
szempontjából, és ezért a mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő fiatal 
mezőgazdasági termelők és új belépők
részére jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
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határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új belépőknek az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
éves kifizetésre fordítsák. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

Or. en

Módosítás 276
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők és új 
belépők számára a mezőgazdasági 
ágazatban új gazdasági tevékenységek 
létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást 
jelent, amelyet a közvetlen kifizetések 
elosztása és célirányosabbá tétele során 
indokolt figyelembe venni. Az említett 
vállalkozói kezdeményezések alapvető 
fontosságúak az Unió mezőgazdasági 
ágazatának versenyképessége 
szempontjából, és ezért a mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő fiatal 
mezőgazdasági termelők és új belépők
részére jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új belépőknek az 
alaptámogatáson felül nyújtott, területalapú 
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hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

éves kifizetésre fordítsák. Helyénvaló 
rendelkezni arról, hogy e támogatást 
legfeljebb öt éves időtartamra lehessen 
nyújtani, hogy kizárólag a vállalkozás 
életciklusának kezdeti szakaszára 
vonatkozzon és ne válhasson működési 
támogatássá.

Or. en

Módosítás 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) (31) A fiatal mezőgazdasági 
termelők számára a mezőgazdasági 
ágazatban új gazdasági tevékenységek 
létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást 
jelent, amelyet a közvetlen kifizetések 
elosztása és célirányosabbá tétele során 
indokolt figyelembe venni. Az említett 
vállalkozói kezdeményezések alapvető 
fontosságúak az Unió mezőgazdasági 
ágazatának versenyképessége 
szempontjából, és ezért a mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő fiatal 
mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 

(31) A nők és a fiatal mezőgazdasági 
termelők számára a mezőgazdasági 
ágazatban új gazdasági tevékenységek 
létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást 
jelent, amelyet a közvetlen kifizetések 
elosztása és célirányosabbá tétele során 
indokolt figyelembe venni. Az említett 
vállalkozói kezdeményezések alapvető 
fontosságúak az Unió mezőgazdasági 
ágazatának versenyképessége 
szempontjából, és ezért a mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő nők és a fiatal 
mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást öt éves időtartamra 
lehessen nyújtani, hogy kizárólag a 
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kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

vállalkozás életciklusának kezdeti 
szakaszára vonatkozzon és ne válhasson 
működési támogatássá.

Or. it

Módosítás 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá.

(31) A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a mezőgazdasági ágazatban új 
gazdasági tevékenységek létrehozása és 
kialakítása pénzügyi kihívást jelent, 
amelyet a közvetlen kifizetések elosztása 
és célirányosabbá tétele során indokolt 
figyelembe venni. Az említett vállalkozói 
kezdeményezések alapvető fontosságúak 
az Unió mezőgazdasági ágazatának 
versenyképessége szempontjából, és ezért a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelők részére 
jövedelemtámogatási rendszert kell 
létrehozni tevékenységük megkezdésének 
és a mezőgazdasági üzemük azt követő 
strukturális kiigazításának a megkönnyítése 
érdekében. A tagállamok számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek az alaptámogatáson felül 
nyújtott, területalapú éves kifizetésre 
fordítsák. Helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy e támogatást legfeljebb öt éves 
időtartamra lehessen nyújtani, hogy 
kizárólag a vállalkozás életciklusának 
kezdeti szakaszára vonatkozzon és ne 
válhasson működési támogatássá. Úgy véli, 
hogy az agrárágazatban tevékenykedő 
nőknek – akik a munkaerő jelentős részét 
alkotják – különleges képzési 
programokat kell biztosítani és 
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beilleszkedési támogatásokat kell 
nyújtani. 

Or. ro

Módosítás 279
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A generációs megújulás csak akkor 
mehet végbe sikeresen, ha férfiak és nők 
ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel 
rendelkeznek, ideértve az egyedi 
társdaalombiztosítást, az oktatást, a 
kapacitásépítést és a döntéshozatalban 
való részvételt;  a generációs 
megújuláshoz szükség van továbbá azon 
létfontosságú kulturális, szociális és 
rekreációs összetevők aktív megőrzésére, 
amelyek vonzóvá teszik a gazdaságok és 
vidéki közösségek életét; 

Or. en

Módosítás 280
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Itt az ideje, hogy az Európai Unió 
közös agrárpolitikájában elismerje a nők 
által a vidéki térségeken végzett munkát és 
ennek a kis- és családi gazdaságok 
gazdasági egyensúlyának fenntartásában 
olyan munkaként játszott közvetlen 
szerepét, amely statisztikailag láthatatlan 
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és foglalkoztatási értelemben nem 
elismert, és amely így a passzív 
jogosultságok semmilyen formáját nem 
hozza létre.  Úgy tűnik, hogy a közvetlen 
kifizetések rendszere a megfelelő eszköz a 
nők vidéki térségekben való, hivatalos 
gazdasági, foglalkoztatási és szociális 
szempontból történő integrálódásának 
előmozdítására. Az alapokat adott esetben 
a gazdaságok közös tulajdonlásának 
előmozdítására, vagy a nők által a családi 
üzemekre irányuló munkaerő-ráfordítás 
legalizálására kell fordítani. 

Or. es

Indokolás

Az Európában a mezőgazdaságban tevékenykedő 26,7 millió európai munkavégző 42%-a nő, 
de csupán öt mezőgazdasági üzemet vezet női tulajdonos.  A becslések szerint a mintegy 20 
millió európai munkavégző által végzett munka foglalkoztatási, gazdasági és statisztikai 
értelemben láthatatlan.

Módosítás 281
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31c) A fenti célkitűzések megvalósítását 
segítik az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2010. július 10-i 2010/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 
előírások, ugyanakkor azonban 
hátráltatja az olyan, megbízható és 
objektív adatok hiánya, amelyek alapján 
megalapozott költségvetési becslések 
készülhetnének.   Ezért ezt az általános 
alapelvet be kell illeszteni a rendeletbe, és 
rendelkezésre kell bocsátani az említett 
adatok közlésére vonatkozóan javasolt 
határidőket, egyben rendelkezve a nők 
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vidéki térségekben végzett munkájának 
hangsúlyozására és elismerésére szolgáló 
különleges kifizetési mechanizmusokról.  
A közös agrárpolitikában megjelenő pillér 
szerinti megközelítésnek megfelelően a 
közvetlen kifizetésekben középpontba kell 
állítani a szóban forgó strukturális 
szempontokat, az EMVA-nak pedig több 
olyan egyedi intézkedést kell tartalmaznia, 
amelyek céljuk szerint ösztönzik, elismerik 
és finanszírozzák a nők hozzájárulását 
olyan területekhez, mint a diverzifikáció, a 
szolgáltatásnyújtás, az innováció, 
valamint a vidéki közösségek 
megtartásához való általános 
hozzájárulásukat.  Hasonlóképpen, az 
EMVA hatáskörén belül ösztönözni kell 
az egyedi együttműködési hálózatokat, 
összhangban a nők mezőgazdaságban és a 
vidéki területeken betöltött szerepéről 
szóló 2010/2054(INI) európai parlamenti 
állásfoglalásra irányuló indítványban 
foglalt javaslatokkal.

Or. es

Indokolás

The lack of visibility concerning work carried out by women in rural areas makes it essential 
to have data to allow effective budgeting of the financial needs required to promote joint 
ownership and the regularisation of labour input and the possibility of recognising the social 
rights of women in rural areas. Such data are currently disaggregated or non-existent. The 
only serious way of incorporating a structural mechanism in the CAP to solve this problem is 
to propose a deadline for obtaining these data and to call on the Commission to submit a 
supplementary proposal to this reform within the 2013-2020 period of validity.
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védelme és hátrányos megkülönböztetésük 
elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek – többek között 
a korhatárnak a jogi személyben 
közreműködő egy vagy több természetes 
személyre történő alkalmazása –
meghatározása céljából, amelyek 
teljesülése esetén egy jogi személy 
jogosultnak tekinthető arra, hogy a fiatal 
mezőgazdasági termelőknek szóló 
támogatásban részesüljön.

védelme és hátrányos megkülönböztetésük 
elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyek teljesülése esetén egy 
jogi személy jogosultnak tekinthető arra, 
hogy a fiatal mezőgazdasági termelőknek
vagy új belépőknek szóló támogatásban 
részesüljön.

Or. en


