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Módosítás 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, 
illetve meghatározott, sajátos helyzetű 
régióikban, ahol meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok gazdasági, környezetvédelmi 
és/vagy társadalmi szempontból kiemelt 
fontosságúak. Meg kell engedni a 
tagállamok számára, hogy a nemzeti felső 
határuk legfeljebb 5 %-át, illetve 10 %-át 
abban az esetben, ha a termeléstől függő 
támogatás szintje a 2010–2013 közötti 
időszakra eső legalább egy évben 
meghaladja az 5 %-ot, e támogatásra 
használják fel. Megfelelően indokolt 
olyan esetekben azonban, amikor egy 
adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 

(33) A közvetlen támogatás termeléstől 
való elválasztása és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a KAP 
reformfolyamatában. Az 1782/2003/EK 
rendelet alkalmazása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2013-ban az 
egységes támogatási rendszerbe be nem 
vont támogatási rendszereket most be 
lehet abba vonni, ezzel elősegítve egy 
piacorientáltabb és fenntarthatóbb 
mezőgazdaság kialakulását.
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és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható 
hektárterülettel. A tagállam által 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10 %-át meghaladó, termeléstől függő 
önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. en

Módosítás 284
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, 
illetve meghatározott, sajátos helyzetű 
régióikban, ahol meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok gazdasági, környezetvédelmi 
és/vagy társadalmi szempontból kiemelt 
fontosságúak. Meg kell engedni a 
tagállamok számára, hogy a nemzeti felső 
határuk legfeljebb 5 %-át, illetve 10 %-át 
abban az esetben, ha a termeléstől függő 
támogatás szintje a 2010–2013 közötti 
időszakra eső legalább egy évben 

törölve
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meghaladja az 5 %-ot, e támogatásra 
használják fel. Megfelelően indokolt 
olyan esetekben azonban, amikor egy 
adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható 
hektárterülettel. A tagállam által 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10 %-át meghaladó, termeléstől függő 
önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. en

Módosítás 285
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
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nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5%-át,
illetve 20%-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5%-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 20%-át
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő foglalkoztatási vagy termelési 
szint fenntartásának ösztönzéséhez 
szükséges mértékben indokolt nyújtani, 
vagy olyan ágazatok vagy termelések 
fenntartásához, amelyek jelentős 
előnyöket képviselnek a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem vagy a biodiverzitás 
javítása szempontjából. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
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fogadhasson el.

Or. bg

Módosítás 286
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak 
bizonyos érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy 
meghatározzák saját támogatási 
szintjüket, amely nem haladhatja meg 
nemzeti felső határuk 15%-át. Termeléstől 
függő támogatást csak az említett 
régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben indokolt nyújtani, vagy olyan 
ágazatok vagy termelések fenntartásához, 
amelyek jelentős előnyöket képviselnek a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem vagy a biodiverzitás 
javítása szempontjából. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
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támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.
A tagállam által megállapított éves 
nemzeti felső határ 10 %-át meghaladó, 
termeléstől függő önkéntes támogatás 
jóváhagyása tekintetében a Bizottságot 
továbbá fel kell hatalmazni, hogy a 
182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül 
végrehajtási aktusokat fogadhasson el.

rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.

Or. en

Módosítás 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át e 
támogatásra használják fel Termeléstől 
függő támogatást csak az említett 
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2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak 
bizonyos érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.
A tagállam által megállapított éves 
nemzeti felső határ 10 %-át meghaladó, 
termeléstől függő önkéntes támogatás 
jóváhagyása tekintetében a Bizottságot 
továbbá fel kell hatalmazni, hogy a 
182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül 
végrehajtási aktusokat fogadhasson el.

régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben indokolt nyújtani, és e feltétel 
megfelelő betartásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni a termelési szintek 
ellenőrzésére azon ágazatokban és 
régiókban, ahol ilyen fajta támogatást 
alkalmaznak, és hogy szükség esetén 
előírja a tagállamok számára a termeléstől 
függő közvetlen kifizetések arányának 
csökkentését. Fontos, hogy e támogatásban 
azok a mezőgazdasági termelők is 
részesülhessenek, akik 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet és a 
73/2009/EK rendelet alapján különleges 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
a támogatási jogosultságok aktiválásához 
nem rendelkeznek támogatható 
hektárterülettel.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatások küszöbértékei összhangban vannak a cikkekhez kapcsolódó 
módosításokkal.

Módosítás 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt (33) A tagállamok számára immár nem 
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lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át,
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 

indokolt lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetektől és 
korlátozott időtartamtól eltekintve egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
megfelelő szintre kell korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé kell tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5%-át e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt és rendkívül kivételes esetekben 
azonban, amikor egy adott régióban 
kimutathatóak bizonyos érzékeny 
természetű igények, a tagállamoknak – a 
Bizottság jóváhagyása mellett – lehetővé 
kell tenni, hogy nemzeti felső határuk több, 
mint 5%-át felhasználják. Termeléstől 
függő támogatást csak az említett 
régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben indokolt nyújtani. Fontos, hogy 
e támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 5%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el. A termeléstől függő 
támogatás lehetőségét a különleges 
igényű kis ágazatok számára kell 
fenntartani, és azt nem szabad általános 
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fogadhasson el. eszközként használni. Ezzel 
összefüggésben a termeléstől függő 
valamennyi kifizetést a lehető 
leghamarabb fokozatosan meg kell 
szüntetni.

Or. en

Módosítás 289
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 

(33) A tagállamok és a mezőgazdaságért 
felelős regionális intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy az 
általuk pontosan meghatározott esetekben 
és ágazatokban termeléstől függő 
támogatást nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
megfelelő szintre kell korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé kell tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak, ezáltal 
segítve versenyképességük és termékeik 
minőségének javulását, valamint 
kiegyensúlyozva az értéklánc torzulásait. 
Meg kell engedni a tagállamok számára, 
hogy a nemzeti felső határuk legfeljebb 
5 %-át, illetve 10 %-át abban az esetben, 
ha a termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
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támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. es

Indokolás

Az értéklánc kiegyensúlyozatlansága az egyik alapvető oka egyes ágazatok eltűnésének a 
globalizált és nyílt világpiacon.

Módosítás 290
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
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támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

támogatásokra felhasználható forrásokat 
megfelelő szintre kell korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé kell tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi, tájvédelmi és/vagy 
társadalmi szempontból kiemelt 
fontosságúak. Meg kell engedni a 
tagállamok számára, hogy a nemzeti felső 
határuk legfeljebb 5 %-át, illetve 10 %-át 
abban az esetben, ha a termeléstől függő 
támogatás szintje a 2010–2013 közötti 
időszakra eső legalább egy évben 
meghaladja az 5 %-ot, e támogatásra 
használják fel. Megfelelően indokolt olyan 
esetekben azonban, amikor egy adott 
régióban kimutathatóak bizonyos érzékeny 
természetű igények, a tagállamoknak – a 
Bizottság jóváhagyása mellett – lehetővé 
kell tenni, hogy nemzeti felső határuk több, 
mint 10 %-át felhasználják. Termeléstől 
függő támogatást csak az említett 
régiókban meglévő foglalkoztatási vagy
termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani, vagy olyan ágazatok 
vagy termelések fenntartásához, amelyek 
jelentős előnyöket képviselnek a 
környezetvédelem, a biológiai sokféleség, 
a fenntartható tájvédelem és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
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fogadhasson el.

Or. en

Módosítás 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
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támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el. A termeléstől függő 
támogatás nyújtása rendkívül 
problematikus, mivel azt az adott 
gazdasági, szociális és környezeti helyzet 
befolyásolja. Új intézkedések, például 
ösztönzők bevezetése a jelenlegi 
foglalkoztatási vagy termelési szint 
fenntartása érdekében az adott régiókban 
vagy környezetvédelemhez, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez vagy 
a biológiai sokféleség megőrzéséhez 
jelentősen hozzájáruló ágazatok vagy 
termékek támogatása céljából egyszerűbbé 
és könnyebbé tenné a támogatások 
nyújtását.

Or. ro

Módosítás 292
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
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ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a 290/2011/EU
rendeletnek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el.

Or. de
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Indokolás

Nem technikai, hanem szabályozási kérdésről van szó.

Módosítás 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az uniós források hatékony és célzott 
felhasználása, valamint az egyéb hasonló 
támogatási eszközök keretében való kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a Szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el a termeléstől 
függő önkéntes támogatás odaítélésének 
feltételeire, az egyéb uniós intézkedésekkel 
való összhangra, valamint a 
támogatáshalmozásra vonatkozó 
szabályok elfogadása céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A gyapotágazatra vonatkozó 
támogatás tekintetében a 73/2009/EK 
rendelet – a vonatkozó valamennyi 
szempont figyelembevételével –
szükségesnek tartotta, hogy a támogatás 
bizonyos része egy támogatható 
hektáronként megállapított 
terményspecifikus támogatáson keresztül 
továbbra is függjön a gyapottermeléstől, 

törölve
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hogy biztosítható legyen a gyapottermelő 
régiókban a termelésben bekövetkező 
zavarok kockázatának megelőzése. Ezt a 
megoldást az 1979-es csatlakozási okmány 
gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvében 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban továbbra is indokolt 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A gyapotágazatra vonatkozó 
támogatás tekintetében a 73/2009/EK 
rendelet – a vonatkozó valamennyi 
szempont figyelembevételével –
szükségesnek tartotta, hogy a támogatás 
bizonyos része egy támogatható 
hektáronként megállapított 
terményspecifikus támogatáson keresztül 
továbbra is függjön a gyapottermeléstől, 
hogy biztosítható legyen a gyapottermelő 
régiókban a termelésben bekövetkező 
zavarok kockázatának megelőzése. Ezt a 
megoldást az 1979-es csatlakozási okmány 
gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvében 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban továbbra is indokolt 
fenntartani.

(35) A gyapotágazatra vonatkozó 
támogatás tekintetében a 73/2009/EK 
rendelet – a vonatkozó valamennyi 
szempont figyelembevételével –
szükségesnek tartotta, hogy a támogatás 
bizonyos része egy támogatható 
hektáronként megállapított 
terményspecifikus támogatáson keresztül 
utoljára függjön a gyapottermeléstől, hogy 
biztosítható legyen a gyapottermelő 
régiókban a termelésben bekövetkező 
zavarok kockázatának megelőzése. Ezt a 
megoldást az 1979-es csatlakozási okmány 
gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvében 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban ideiglenesen indokolt 
fenntartani. Annak érdekében, hogy ez az 
intézkedés a jövőben jobban 
alkalmazkodjon a KAP kihívásaihoz, 
értékelni kell a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
szükségességét és hatékonyságát.

Or. de
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Módosítás 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A gyapotágazatra vonatkozó 
támogatás tekintetében a 73/2009/EK 
rendelet – a vonatkozó valamennyi 
szempont figyelembevételével –
szükségesnek tartotta, hogy a támogatás 
bizonyos része egy támogatható 
hektáronként megállapított 
terményspecifikus támogatáson keresztül 
továbbra is függjön a gyapottermeléstől, 
hogy biztosítható legyen a gyapottermelő 
régiókban a termelésben bekövetkező 
zavarok kockázatának megelőzése. Ezt a 
megoldást az 1979-es csatlakozási okmány 
gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvében 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban továbbra is indokolt 
fenntartani.

(35) A gyapotágazatra vonatkozó 
támogatás tekintetében a 73/2009/EK 
rendelet – a vonatkozó valamennyi 
szempont figyelembevételével –
szükségesnek tartotta, hogy a támogatás 
bizonyos része egy támogatható 
hektáronként megállapított 
terményspecifikus támogatáson keresztül 
továbbra is függjön a gyapottermeléstől, 
hogy biztosítható legyen a gyapottermelő 
régiókban a termelésben bekövetkező 
zavarok kockázatának megelőzése. 
Miközben ezt a megoldást az 1979-es 
csatlakozási okmány gyapotról szóló 4. 
jegyzőkönyvében meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban továbbra is 
indokolt fenntartani, alkalmazását 
szigorúan korlátozni kell és fokozatosan 
vissza kell szorítani.

Or. en

Módosítás 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás hatékony 
alkalmazásának lehetővé tétele érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás alkalmazásában a földterület 

törölve
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és a fajták engedélyezésére vonatkozó 
szabályok és feltételek, valamint a szóban 
forgó terményspecifikus támogatás 
nyújtására vonatkozó feltételekkel, a 
jogosultsági követelményekkel és az 
agronómiai gyakorlattal, az ágazati 
szervezetek elismerésére vonatkozó 
kritériumokkal, a termelőkre vonatkozó 
követelményekkel, valamint azzal az 
esettel kapcsolatos szabályok elfogadása 
céljából, ha az elismert ágazati szervezet 
nem teljesíti a szóban forgó kritériumokat.

Or. en

Módosítás 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról és a gyapotágazat nemzeti 
szerkezetátalakítási programjainak 
létrehozásáról szóló, 2008. június 23-i 
637/2008/EK tanácsi rendelet 2. 
fejezetének értelmében minden termelő 
tagállam vagy négyévente, első 
alkalommal 2009. január 1-jéig négyéves 
szerkezetátalakítási programtervezetet, 
vagy 2009. december 31-ig egyetlen 
módosított, nyolc évre szóló 
szerkezetátalakítási programtervezetet 
nyújt be a Bizottságnak. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a gyapotágazat 
szerkezetátalakítására más intézkedések 
alkalmasabbak volnának, többek között 
a(z) …/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] alapján finanszírozott, a 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések, amelyek a többi 
ágazat intézkedéseivel is nagyobb fokú 
összhangot tennének lehetővé. Fontos 
ugyanakkor figyelemmel lenni a 

(37) Az 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról és a gyapotágazat nemzeti 
szerkezetátalakítási programjainak 
létrehozásáról szóló, 2008. június 23-i 
637/2008/EK tanácsi rendelet 2. 
fejezetének értelmében minden termelő 
tagállam vagy négyévente, első 
alkalommal 2009. január 1-jéig négyéves 
szerkezetátalakítási programtervezetet, 
vagy 2009. december 31-ig egyetlen 
módosított, nyolc évre szóló 
szerkezetátalakítási programtervezetet 
nyújt be a Bizottságnak. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a gyapotágazat 
szerkezetátalakítására más intézkedések 
alkalmasabbak volnának, többek között 
a(z) …/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] alapján finanszírozott, a 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések, amelyek a többi 
ágazat intézkedéseivel is nagyobb fokú 
összhangot tennének lehetővé. Fontos 
ugyanakkor figyelemmel lenni a 
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szerkezetátalakítási programokban már 
részt vevő vállalkozások megszerzett 
jogaira és jogos elvárásaira. Ezért lehetővé 
kell tenni, hogy a jelenleg folyó négy, 
illetve nyolcéves programokat a 
befejezésükig folytatni lehessen. Az adott 
időszak végén azonban a programokat le 
kell zárni. A négyéves programokból 
származó forrásokat a 2014-től a 
vidékfejlesztési intézkedésekre 
rendelkezésre álló uniós forrásokba lehetne
utalni. A nyolcéves programok végén 
rendelkezésre álló forrásokat 2018-ban a 
programozási időszakra tekintettel nem 
célszerű bevonni a vidékfejlesztési 
programokba, hanem hasznosabb azokat az 
e rendelet szerinti támogatási rendszerek 
céljára átcsoportosítani, ahogy arról már a 
637/2008/EK rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése is 
rendelkezett. A 637/2008/EK rendelet ezért 
a négy vagy nyolcéves programokkal 
rendelkező tagállamok esetében 2014. 
január 1-jétől, illetve 2018. január 1-jétől 
tárgytalanná válik. A 637/2008/EK 
rendeletet ezért ennek megfelelően 
hatályon kívül kell helyezni.

szerkezetátalakítási programokban már 
részt vevő vállalkozások megszerzett 
jogaira és jogos elvárásaira. Ezért lehetővé 
kell tenni, hogy a jelenleg folyó négy, 
illetve nyolcéves programokat a 
befejezésükig folytatni lehessen. Az adott 
időszak végén azonban a programokat le 
kell zárni. A négyéves programokból 
származó forrásokat a 2014-től a 
vidékfejlesztési intézkedésekre 
rendelkezésre álló uniós forrásokba kell
utalni. A nyolcéves programok végén 
rendelkezésre álló forrásokat 2018-ban a 
programozási időszakra tekintettel nem 
célszerű bevonni a vidékfejlesztési 
programokba, hanem hasznosabb azokat az 
e rendelet szerinti támogatási rendszerek 
céljára átcsoportosítani, ahogy arról már a 
637/2008/EK rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése is 
rendelkezett. A 637/2008/EK rendelet ezért 
a négy vagy nyolcéves programokkal 
rendelkező tagállamok esetében 2014. 
január 1-jétől, illetve 2018. január 1-jétől 
tárgytalanná válik. A 637/2008/EK 
rendeletet ezért ennek megfelelően 
hatályon kívül kell helyezni.

Or. en

Módosítás 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében a 
mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert lehet
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
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átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Azonban a nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályok megsértése 
esetén a kifizetésekhez kapcsolódó 
bírságokat kell kiszabni. Célszerű, hogy a 
támogatási rendszer segítse a 
mezőgazdasági kisüzemek meglévő 
szerkezetének fenntartását, ugyanakkor az 
ne akadályozza a versenyképesebb 
üzemszerkezet felé való elmozdulást. Ezért 
kívánatos a rendszert a már meglévő 
mezőgazdasági üzemekre korlátozni. 

Or. en

Módosítás 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 

(38) A tagállamok számára engedélyezni 
kell, hogy a közvetlen támogatásaikra 
vonatkozó nemzeti felső határértékek egy 
részét a közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében 
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közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

használják fel a mezőgazdasági 
kistermelők részére egyszerű, egyedi 
támogatási rendszer létrehozására. Ebből a 
célból az összes közvetlen kifizetést 
indokolt egy átalánykifizetéssel felváltani. 
Célszerű olyan szabályokat bevezetni, 
amelyek az alakiságok csökkentésére 
irányulnak, így többek között a 
mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó, 
például a támogatás kérelmezésével, az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal, 
valamint a(z) …/…/EU rendeletben 
[horizontális rendelet] meghatározott 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségek csökkentése által, de a 
reform átfogó célkitűzéseinek elérését nem 
veszélyeztetve és egyértelművé téve, hogy 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] II. mellékletében említett uniós 
jogszabályok a mezőgazdasági 
kistermelőkre is vonatkoznak. A kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályokat 
azonban továbbra is alkalmazni kell 
valamennyi gazdálkodóra, mivel fontos, 
hogy birtokmérettől függetlenül minden 
uniós támogatásban részesülő gazdálkodó 
betartsa a minimális környezetvédelmi 
előírásokat. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében a 
tagállamok létrehozhatnak a 
mezőgazdasági kistermelők részére egy 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert. 
Ebből a célból a tagállamok az összes 
közvetlen kifizetést felváltó 
átalánykifizetést is bevezethetnek. Olyan
szabályokat is be lehet vezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, valamint az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében a 
tagállamok létrehozhatnak a 
mezőgazdasági kistermelők részére egy 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert. 
Ebből a célból a tagállamok az összes 
közvetlen kifizetést felváltó 
átalánykifizetést is bevezethetnek. 
Célszerű olyan szabályokat bevezetni, 
amelyek az alakiságok csökkentésére 
irányulnak, így többek között a 
mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó, 
például a támogatás kérelmezésével 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében a 
tagállamok létrehozhatnak a 
mezőgazdasági kistermelők részére egy 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert. 
Ebből a célból a tagállamok az összes 
közvetlen kifizetést felváltó 
átalánykifizetést is bevezethetnek. 
Célszerű olyan szabályokat bevezetni, 
amelyek az alakiságok csökkentésére 
irányulnak, így többek között a 
mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó, 
például a támogatás kérelmezésével, az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére egy 
egyszerű, egyedi támogatási rendszer 
lehetőségét létrehozni. A tagállamoknak 
azonban maguknak kell tudniuk 
eldönteni, hogy létrehoznak-e egy ilyen 
egyedi támogatási rendszert. Ebből a 
célból az összes közvetlen kifizetést 
indokolt egy átalánykifizetéssel felváltani. 
Célszerű olyan szabályokat bevezetni, 
amelyek az alakiságok csökkentésére 
irányulnak, így többek között a 
mezőgazdasági kistermelőkre vonatkozó, 
például a támogatás kérelmezésével, az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen
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Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A tagállamok számára engedélyezni 
kell, hogy a közvetlen támogatásaikra 
vonatkozó nemzeti felső határértékek egy 
részét a közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében a 
mezőgazdasági kistermelők részére egy 
egyszerű, egyedi támogatási rendszer 
létrehozására fordítsák. Ebből a célból az 
összes közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, valamint 
a(z) …/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott, a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást és a mezőgazdaságban 
végbemenő strukturális változást. Ezért 
kívánatos a rendszert a már meglévő 
mezőgazdasági üzemekre korlátozni.

Or. en
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Módosítás 306
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében
kívánatos a mezőgazdasági kistermelők 
részére egyszerű, egyedi támogatási 
rendszert létrehozni. Ebből a célból az 
összes közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A mezőgazdaági kistermelők és a 
termelő csoportok gazdálkodási 
tevékenységekben való részvételének 
támogatása érdekében a mezőgazdasági 
kistermelők részére egyszerű, egyedi 
támogatási rendszert létrehozni. Ebből a 
célból a közvetlen kifizetések keretében 
egy speciális rendszert kell létrehozni. 
Célszerű olyan szabályokat bevezetni, 
amelyek az alakiságok csökkentésére 
irányulnak. A kistermelői rendszer nem 
lehet olyan önkéntes eltérési („opt-out”) 
modell, amely a gazdálkodókat az ágazat 
elhagyásában segíti. Ezért a 
gazdálkodóknak lehetőségük kell legyen a 
kistermelői rendszerbe való be- és 
kilépésre, illetve az e rendelet szerinti más 
gazdálkodási rendszerbe való átlépésre. A 
mezőgazdasági kistermelők nem 
mentesülnek automatikusan a 
környezetvédelmi intézkedések alól, és 
eleget kell tenniük a kölcsönös 
megfeleltetésnek. Célszerű, hogy a 
támogatási rendszer segítse a 
mezőgazdasági kisüzemek meglévő 
szerkezetének fenntartását, ugyanakkor az 
ne akadályozza a versenyképesebb 
üzemszerkezet felé való elmozdulást.

Or. en
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Módosítás 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A mezőgazdasági kistermelők 
számára két egyszerű támogatási formát 
kell létrehozni. Egyrészt a közvetlen 
támogatások kezelésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos igazgatási költségek 
csökkentése érdekében a rendkívül kicsi és 
családi mezőgazdasági kistermelők részére 
egy egyszerű, egyedi támogatási rendszert. 
Ebből a célból az összes közvetlen 
kifizetést indokolt egy átalánykifizetéssel 
felváltani. Célszerű olyan szabályokat 
bevezetni, amelyek az alakiságok 
csökkentésére irányulnak, így többek 
között a mezőgazdasági kistermelőkre 
vonatkozó, például a támogatás 
kérelmezésével, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokkal, a kölcsönös 
megfeleltetéssel, valamint a(z) …/…/EU 
rendeletben [horizontális rendelet] 
meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségek csökkentése által, de a 
reform átfogó célkitűzéseinek elérését nem 
veszélyeztetve és egyértelművé téve, hogy 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] II. mellékletében említett uniós 
jogszabályok a mezőgazdasági 
kistermelőkre is vonatkoznak. Célszerű, 
hogy a támogatási rendszer segítse a 
mezőgazdasági kisüzemek meglévő 
szerkezetének fenntartását, ugyanakkor az 
ne akadályozza a termelékenyebb
üzemszerkezet felé való elmozdulást. Ezért 
kívánatos a rendszert a már meglévő 
mezőgazdasági üzemekre korlátozni.
Másrészt a mezőgazdasági kistermelők 
számára létre kell hozni egy, a többi 
gazdálkodóknak járó támogatási kifizetést 
kiegészítő támogatást. A kisméretű 
gazdaságokra is vonatkoznak a támogatás 
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kérelmezésével, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokkal, a kölcsönös 
megfeleltetéssel, valamint a(z) …/…/EU 
rendeletben [horizontális rendelet] 
meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségek.

Or. fr

Módosítás 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, valamint az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokkal 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy kölcsönös 
megfeleltetés és a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] II. mellékletében 
említett uniós jogszabályok a 
mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
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fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. de

Módosítás 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek szerkezetének fenntartását, 
ugyanakkor az ne akadályozza a 
termelékenyebb üzemszerkezet felé való 
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elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

elmozdulást.

Or. pt

Módosítás 310
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a fenntarthatóbb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
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korlátozni. korlátozni.

Or. fr

Indokolás

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Módosítás 311
Gabriel Mato Adrover

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A mezőgazdaságnak a legtávolabbi 
régiókban specifikus nehézségekkel kell 
szembenéznie az adott területek sziget 
jellege és távolisága miatt, ezért a jelenleg 
a 247/2006/EK tanácsi rendeletben 
szereplő külön rendelkezések szerint 
speciális bánásmódot kell biztosítani 
számára. Az e területeken a 
termékdifferenciálás előtt álló jelentős 
földrajzi és éghajlati akadályok miatt e 
specifikus bánásmódot ki kell terjeszteni 
az e rendelettel kapcsolatosan az Európai 
Unió által hozott költségvetési döntésekre 
is.

Or. es

Módosítás 312
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az egyszerűsítés, illetve a legkülső 
régiók sajátos helyzetének a 
figyelembevétele érdekében a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra.

(40) Az egyszerűsítés, illetve a KAP 
pontosabb hozzáigazítása érdekében a 
legkülső régiók sajátos helyzetéhez –
amelyet nehezít kis méretük és a piacoktól 
való nagy távolságuk – a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket és a 
gazdálkodók számára biztosított 
valamennyi jövedelemtámogatási formát a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra.

Or. pt

Módosítás 313
Gabriel Mato Adrover

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az egyszerűsítés, illetve a legkülső 
régiók sajátos helyzetének a 
figyelembevétele érdekében a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra.

(40) Az egyszerűsítés, illetve a legkülső 
régiók sajátos helyzetének a 
figyelembevétele érdekében a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra. Azonban értékelni kell 
az adott régiókat az e rendelet bármilyen 
változása miatt esetleg érő hatásokat.
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Or. es

Módosítás 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az elszigetelt területeken a 
mezőgazdasági ágazat sokfélesége és a 
hatékonytalan termelési rendszerek miatt 
speciális agrárpolitikai eszközökre van 
szükség, melyekkel az Európai Unió 
elegendő tapasztalattal rendelkezik annak 
érdekében, hogy az ágazat
piacorientáltabb legyen, a gazdálkodási 
tevékenység felhagyása révén csökkenjen 
környezeti hatása, és megőrizze a helyi 
közösségeket, összhangban a 
fenntarthatósági célkitűzéssel. Alaposan 
tanulmányozni kell a specifikus 
rendelkezéseket az Unió azon szigetei 
vonatkozásában, amelyek hasonló területi 
jellemzőkkel bírnak, és ahol az ilyen 
agrárpolitikai eszközök sikeresnek 
bizonyultak.

Or. es

Módosítás 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A szociális kritériumok megerősítése 
érdekében a tagállamoknak 
foglalkoztatási tanúsítási rendszerek 
(akkreditált szociális tanúsítás a 
társadalmi partnerek bevonásával) 



AM\907852HU.doc 37/180 PE492.791v01-00

HU

létrehozását kell szorgalmazniuk, és 
tájékoztatást biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára, továbbá ösztönözniük 
kell a vállalati szociális felelősség 
kialakulását, amely azonosítja és 
kiválasztja a legjobb munkaügyi 
kapcsolatokat és gyakorlatokat. A 
foglalkoztatási tanúsítvány rendszerét az 
importált termékekre is alkalmazni lehet.

Or. es

Módosítás 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó felső 
határuknak megfelelő összegbe. Indokolt, 
hogy ilyen döntést csak bizonyos 
korlátozások mellett, egyszer lehessen 
hozni, és az e rendelet alkalmazásának 
teljes időtartamára érvényes legyen.

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Minden így 
átcsoportosított összeget 
társfinanszíroznia kell a tagállamnak az 
adott tagállam vidékfejlesztési 
programjára vonatkozó arányban.

Or. en

Indokolás

Ha nincs társfinanszírozási követelmény, fennáll annak veszélye, hogy az 1. pillér alapjait a 
tagállamok társfinanszírozási követelményeik csökkentésére és ezáltal pénzügyi helyzetük 
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javítására használhatják fel a KAP számlájára.

Módosítás 317
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó felső 
határuknak megfelelő összegbe. Indokolt, 
hogy ilyen döntést csak bizonyos 
korlátozások mellett, egyszer lehessen 
hozni, és az e rendelet alkalmazásának 
teljes időtartamára érvényes legyen.

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Minden így 
átcsoportosított összeget 
társfinanszíroznia kell a tagállamnak az 
adott tagállam vidékfejlesztési 
programjára vonatkozó arányban.

Or. en

Módosítás 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
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megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó felső 
határuknak megfelelő összegbe. Indokolt, 
hogy ilyen döntést csak bizonyos 
korlátozások mellett, egyszer lehessen 
hozni, és az e rendelet alkalmazásának 
teljes időtartamára érvényes legyen.

megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés csökkentené a KAP által támogatott, közjavakra fordított közkiadások központi 
szerepét, és jelentős visszalépést jelent a KAP fejlődésében, ezért törölni kell.

Módosítás 319
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Az így átcsoportosított 
összeg nem haladhatja meg a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuk 
15%-át, és társfinanszírozással kell 
felhasználni. Valamennyi tagállamnak 
képesnek kellene lennie továbbá arra, 
hogy ezt az átcsoportosítást azon 
összegekkel arányosan növelje, amelyeket 
a hátrányos természeti adottságú 
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döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

területeknek nyújtott támogatás címén 
ítéltek oda. Lehetőséget kell biztosítani 
számukra arra is, hogy átcsoportosítsák a 
„zöldítés” címén elköltetlen összegeket a 
vidékfejlesztés mezőgazdasági-
környezetvédelmi intézkedések további 
támogatására. Ezzel egyidejűleg kívánatos 
azoknak a tagállamoknak az esetében, ahol 
a közvetlen támogatás szintje elmarad az 
uniós átlag 90 %-ától, lehetőséget 
biztosítani arra, hogy a vidékfejlesztési 
támogatáshoz rendelt forrásaikból 
átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. en

Módosítás 320
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Az ilyen, egyszer már 
átcsoportosított összegeket nem kell 
társfinanszírozni. Az uniós átlagnál 
alacsonyabb közvetlen kifizetési szinttel 
rendelkező tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani az I. pillérből a II. pillérbe 
történő átcsoportosításaik 
konszolidálására. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
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egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

szintje elmarad az uniós átlag 90%-ától,
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. fr

Módosítás 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen. Fontos meghatározni, 
hogy az összegeket miként lehet újra 
felhasználni, mivel a zöldítés kötelező, és 
a II. pillér agrár-környezetvédelmi 
projektjeinek alapjául szolgál.

Or. ro
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Módosítás 322
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel kapcsolatban a 
tagállamoknak elsőbbséget kell 
biztosítaniuk a kínálat koncentrálását 
támogató intézkedéseknek, megerősítve a 
vidékfejlesztési rendeletben hivatkozott 
termelői szervezeteket. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. it

Módosítás 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési (43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
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politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
és amennyiben lehetséges, egyszer 
lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. en

Módosítás 324
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44 a) Az európai tájak állapotának 
megóvása érdekében az e rendelet szerinti 
kifizetéseknek összhangban kell állniuk az 
Európai Tájvédelmi Egyezménnyel és a 
Lisszaboni Szerződés 3. cikkével, amely 
biztosítja az európai kulturális örökség 
megóvását és kiteljesedését.  A táj a 
kultúra és a regionális hagyományok 
alapvető eleme, hozzájárul a kulturális és 
földrajzi sokféleséghez, továbbá alapul 
szolgál modern biológiai 
sokféleségünknek, hiszen évszázadok 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenysége 
formálta.

Or. en



PE492.791v01-00 44/180 AM\907852HU.doc

HU

Módosítás 325
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
Közvetlen kifizetések lezárása

1. A közvetlen kifizetések 2025-ig 
lezárulnak:
a) fokozatosan kerülnek kivezetésre;
b) a felszabaduló forrásokat az alábbi 
területek programjaira kell felhasználni: 
i. környezetvédelem
ii. állattenyésztés
iii. vízvédelem és vízminőség
iv. talajvédelem és talajminőség
v. éghajlathoz kapcsolódó változások;
c) a felszabaduló források 100%-át 
regionális intézkedésekre kell 
felhasználni.

Or. de

Módosítás 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatot folytató mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott támogatás,

törölve

Or. en
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Módosítás 327
Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatot folytató mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott támogatás,

törölve

Or. en

Módosítás 328
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

(ii) a biológiai sokféleség, a talaj 
termőképességével és a vízkészlettel 
kapcsolatos jó gazdálkodás, az éghajlat és 
a környezet szempontjából előnyös, 
valamint a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályokon lényegesen 
túlmutató fejlett, fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatot folytató 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
támogatás,

Or. en

Módosítás 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

ii. egy tagállamok számára kötelező és a 
gazdálkodók számára önkéntes rendszer, 
melynek része az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatot folytató mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott támogatás,

Or. it

Módosítás 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott kiegészítő támogatás,

Or. de

Módosítás 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott kiegészítő támogatás,

Or. en
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Módosítás 332
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. egy új, uniós finanszírozású kifizetési 
rendszer a méhcsaládok számára a 
méhészeti ágazatban;

Or. bg

Módosítás 333
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő új mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

Or. fr

Módosítás 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott önkéntes támogatás,

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott önkéntes támogatás,

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásnak opcionálisnak kell lennie a 
tagállamok és régiók számára.

Módosítás 336
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott önkéntes támogatás,

Or. en

Módosítás 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott önkéntes támogatás,

Or. de

Módosítás 338
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők
és újonnan belépők részére nyújtott 
támogatás,

Or. en

Módosítás 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal és új mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott támogatás,

Or. fr
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Módosítás 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott kötelező támogatás,

Or. en

Módosítás 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott kötelező támogatás,

Or. en

Módosítás 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott támogatás,

iv. a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
és gazdálkodó nők részére nyújtott 
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támogatás,

Or. it

Indokolás

A nők családban és a munkahelyi környezetben betöltött többes szerepük miatt jelentősen 
hozzájárulhatnak a fejlődéshez és az innovációhoz a társadalmo valamennyi szintjén, 
valamint az életminőség javításához, különösen a vidéki területeken. Ezért megszolgálják az 
elismerést és a támogatást a KAP keretén belül, mint fiatalok.

Módosítás 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. termeléstől függő önkéntes támogatási 
rendszer,

törölve

Or. en

Módosítás 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás,

törölve

Or. en

Módosítás 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás,

(vi) a gyapotra vonatkozó ideiglenes 
terményspecifikus támogatás,

Or. de

Módosítás 346
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. fr

Módosítás 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. de

Módosítás 348
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 350
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 353
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. fr

Indokolás

A gazdaságok mérete a különböző tagállamokban nagyon eltér egymástól. A mezőgazdasági 
kistermelők számára létrehozott rendszer esetenként hasznos lehet, azonban más 
tagállamokban torzíthatja a versenyt. A tagállamok vannak a legjobb helyzetben annak 
megítéléséra, hogy alkalmas-e egy ilyen rendszer.
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Módosítás 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. a kis gazdaságok számára nyújtott, 
tagállami szinten kialakított támogatás;

Or. fr

Módosítás 355
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. a kis gazdaságok számára nyújtott, az 
egyes tagállamok által kialakított 
támogatás;

Or. fr

Módosítás 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
Az I. melléklet módosítása
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott támogatási rendszerek 
jegyzékének módosítása céljából.
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Or. es

Indokolás

A rendelet hatálya rendkívül fontos.

Módosítás 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
Az I. melléklet módosítása
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott támogatási rendszerek 
jegyzékének módosítása céljából.

Or. fr

Módosítás 358
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „mezőgazdasági termelő”: olyan 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja 
– tekintet nélkül az ilyen csoport vagy 
tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására –
akinek, illetve amelynek a mezőgazdasági 
üzeme az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. és 355. cikkével 
összefüggésben értelmezett, az Európai 
Unióról szóló szerződés 52. cikkében 
meghatározottak szerint az Unió területén 

a) „mezőgazdasági termelő”: olyan 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja 
– tekintet nélkül az ilyen csoport vagy 
tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására –
akinek, illetve amelynek a mezőgazdasági 
üzeme az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. és 355. cikkével 
összefüggésben értelmezett, az Európai 
Unióról szóló szerződés 52. cikkében 
meghatározottak szerint az Unió területén 
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található, és aki, illetve amely 
mezőgazdasági tevékenységet folytat; 

található, és aki, illetve amely 
mezőgazdasági tevékenységet folytat. 
Amennyiben egy gazdálkodó olyan 
bejegyzett non-profit szervezet vagy 
hasonló jótékonysági szervezet vagy a 
központi vagy regionális kormány 
felhatalmazta, amelynek elsődleges jogi 
célja a föld és/vagy a történelmi környezet 
aktív védelme és kezelése a köz érdekében, 
a tagállamok elismerhetik birtokukat vagy 
birtokcsoportjukat e rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) és a 
közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és nyomon követéséről szóló 
[…/…/EU] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [horizontális KAP-rendelet: 
horizontális rendelet] szerinti egyedi és 
külön vállalkozásoknak.

Or. en

Indokolás

Egyes non-profit szervezetk számos mezőgazdasági birtokot kezelnek a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb gazdálkodási megközelítés biztosítása érdekében. Ezért ésszerű 
megengedni a tagállamoknak, hogy az ilyen több birtokot kezelő szervezeteket egyedi és külön 
vállalkozásoknak tekintsék a KAP kifizetései és ellenőrzései szempontjából, hogy egyszerűbbé 
váljanak az adminisztratív követelmények és elkerülhetők legyenek az aránytalan költséget a 
jogosultak és a nemzeti kifizető ügynökségek részéről.

Módosítás 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „fizetett mezőgazdasági munkás” a 
gazdálkodó olyan állandó, állandó 
idényjellegű vagy ideiglenes szerződéssel 
dolgozó alkalmazottja, akinek 
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tevékenysége alapvető a gazdálkodás és az 
értéklánc tekintetében, és akinek 
foglalkoztatási feltételeit prioritást élvező 
célként javítani kell a stabilitás, a 
biztonság és a szakmaiság tekintetében.

Or. es

Módosítás 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „mezőgazdasági üzem”: egy adott 
mezőgazdasági termelő által kezelt és 
egyazon tagállam területén található, 
mezőgazdasági tevékenységekre használt 
egységek összessége;

b) „mezőgazdasági üzem”: egy adott 
mezőgazdasági termelő által kezelt és 
egyazon tagállam területén található, 
mezőgazdasági tevékenységekre használt 
termelési egységek összessége;

Or. es

Indokolás

A „mezőgazdasági tevékenységekre használt egység” tágabb fogalom, mint amire e cikk 
hatálya kiterjed, mivel ilyen egység lehet bármi az ekétől a fejőgépig és az öntözőrendszerig.

Módosítás 361
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „mezőgazdasági üzem”: egy adott 
mezőgazdasági termelő által kezelt és 
egyazon tagállam területén található, 
mezőgazdasági tevékenységekre használt 
egységek összessége;

b) „mezőgazdasági üzem”: egy adott 
mezőgazdasági termelő, a termelő családja 
vagy több család által kezelt és egyazon 
tagállam területén található, 
mezőgazdasági tevékenységekre használt 
egységek összessége;
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Or. pl

Indokolás

Az üzem meghatározását ki kell terjeszteni a több család által kezelt családi gazdaságokra, 
ami nem ellentétes a mezőgazdasági földterület magántulajdonával.

Módosítás 362
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) „modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszerek”: olyan gazdálkodási 
gyakorlatok, amelyek túlmutatnak a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
jelenlegi kölcsönös megfeleltetési 
szabályain és folytonosan fejlődve javítják 
a természetes tápanyagok, a vízciklusok és 
az energiaáramlások kezelését a 
környezetre gyakorolt hatás és a nem 
megújuló erőforrások pazarlásának 
csökkentése révén, továbbá megőrzik a 
termények, az állatok és a természet 
magas szintű sokszínűségét a termelési 
rendszerben;

Or. en

Módosítás 363
Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) „ipari gazdálkodás”: a vásárolt 
takarmánytól és a nagy 
energiahasználattól strukturálisan függő 
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intenzív állattenyésztés;

Or. en

Módosítás 364
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b b) „nem fenntartható gazdálkodási 
rendszerek”: olyan gazdálkodási és 
állattenyésztési gyakorlatok, amelyek 
rendszeresen megsértik a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] jelenlegi 
kölcsönös megfeleltetési szabályait, mivel 
alacsony szinten kezelik a tápanyagok 
körforgását és rendkívül függenek a külső 
energiától, a gyomirtóktól, az 
antibiotikumoktól a víztől és a külső 
tápanyagforrásoktól;

Or. en

Módosítás 365
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b c) „kisgazdálkodó”: kis méretű termelő, 
beleértve a részidős és félig önellátó 
gazdálkodókat, akik kevesebb mint 5 
hektáron gazdálkodnak, azonban a 
gazdaságban folytatják tevékenységük 
legalább 25%-át és összes nettó 
jövedelmük legalább 25%-a a 
gazdaságban folytatott termelésből 
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származik, beleértve gazdaság 
termékeinek kapcsolódó feldolgozását és 
forgalmazását és más, a gazdasághoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat is.

Or. en

Módosítás 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő állattartást,

mezőgazdasági termékek tenyésztése vagy 
termesztése, ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást, 
beleértve a házi lófélék használatát is, 
kivéve a szórakozással kapcsolatos 
tevékenységeket,

Or. fr

Módosítás 367
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő állattartást,

mezőgazdasági termékek tenyésztése vagy 
termesztése, ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást, 
valamint az elsősorban vagy 
kizárólagosan környezetvédelmi célú 
kaszálást vagy legeltetést is,

Or. de
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Módosítás 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő állattartást,

mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, a betörést, az 
idomítást, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást, 
valamint

Or. fr

Módosítás 369
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő állattartást,

mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a szokásos mezőgazdasági célból történő 
állattartást,

Or. es

Módosítás 370
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 

mezőgazdasági termelés, ezen belül
mezőgazdasági termékek tenyésztése vagy 
termesztése, ideértve a betakarítást, a 
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a mezőgazdasági célból történő állattartást, fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást,

Or. pt

Módosítás 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban tartása, hogy az a 
hagyományos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató külön 
előkészítés nélkül alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

törölve

Or. pt

Módosítás 372
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban tartása, hogy az a 
hagyományos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató külön 
előkészítés nélkül alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

– a mezőgazdasági terület jó
mezőgazdasági és környezeti állapotban 
tartása és 

Or. en

Módosítás 373
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.791v01-00 64/180 AM\907852HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban tartása, hogy az a 
hagyományos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató külön 
előkészítés nélkül alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

a mezőgazdasági terület mezőgazdasági 
termelői csoportok általi kezelése, vagy

Or. en

Módosítás 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos 
mezőgazdasági módszereken és gépeken 
túlmutató külön előkészítés nélkül
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, és 
amelyek fenntartása a természetesen ilyen 
állapotban levő mezőgazdasági területek 
esetében a tagállamok által meghatározott 
minimális tevékenységet foglal magában,

Or. fr

Módosítás 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos
mezőgazdasági módszereken és gépeken 

a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a szokásos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató külön 



AM\907852HU.doc 65/180 PE492.791v01-00

HU

túlmutató külön előkészítés nélkül 
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

előkészítés nélkül alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

Or. es

Indokolás

A „szokásos” megfelelőbb kifejezés.

Módosítás 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos
mezőgazdasági módszereken és gépeken 
túlmutató külön előkészítés nélkül 
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a szokásos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató külön 
előkészítés nélkül alkalmas legyen 
legeltetésre vagy növénytermesztésre, vagy

Or. es

Indokolás

A „szokásos mezőgazdasági módszerek és gépek” kifejezés megfelelőbb mint a 
„hagyományos mezőgazdasági módszerek és gépek”, mivel a kettő nem mindig egyezik meg. 

Módosítás 377
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos 
mezőgazdasági módszereken és gépeken 
túlmutató külön előkészítés nélkül 

a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos 
mezőgazdasági módszereken és gépeken 
túlmutató külön előkészítés nélkül fel
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alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

legyen készítve legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

Or. pl

Módosítás 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

törölve

Or. fr

Módosítás 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

törölve

Or. pt

Módosítás 380
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó
minimumtevékenységek elvégzése;

a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
minimumtevékenységek elvégzése;

Or. en

Módosítás 381
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

ahol a mezőgazdasági terület természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
van és a földet nem az első 
franciabekezdésben meghatározott módon 
használják, ott nincs mezőgazdasági 
tevékenység;

Or. en

Módosítás 382
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó
minimumtevékenységek elvégzése;

a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
minimumtevékenységek elvégzése, 
beleértve a természetvédelmi célú 
gazdálkodást is, például a nagy természeti 



PE492.791v01-00 68/180 AM\907852HU.doc

HU

értékű gazdálkodási rendszereket vagy a 
Natura 2000 vagy hasonló programok 
keretében végzett gazdálkodást;

Or. en

Módosítás 383
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

ha egy tagállam nemzeti vagy regionális 
szinten úgy dönt, a fenntartási 
tevékenységet nem igénylő területeken –
mivel azt a természet legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartja – a nemzeti vagy regionális szinten 
meghatározott tevékenységek;

Or. en

Módosítás 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

Ha egy tagállam nemzeti vagy regionális 
szinten úgy dönt, a fenntartási 
tevékenységet nem igénylő területeken –
mivel azt a természet legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartja – a nemzeti vagy regionális szinten 
meghatározott tevékenységek;

Or. en
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Módosítás 385
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

ha egy tagállam nemzeti vagy regionális 
szinten úgy dönt, a fenntartási 
tevékenységet nem igénylő területeken –
mivel azt a természet legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartja – a nemzeti vagy regionális szinten 
meghatározott tevékenységek;

Or. en

Módosítás 386
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

a tagállamok vagy adott esetben az e 
rendelet 20. cikkében meghatározott 
regionális intézmények által 
meghatározandó minimumtevékenységek 
elvégzése a természetes módon legeltetésre 
vagy növénytermesztésre alkalmas 
állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken;

Or. es

Indokolás

A szubszidiaritás elvének való megfelelés a Bizottság által meghatározott keretben. A közös 
agrárpolitika reformját nem szabad felhasználni olyan politikák központi kormányzati 
ellenőrzés alá vonására, amelyeket sokkal jobban lehet regionális szinten folytatni.
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Módosítás 387
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

a tagállamok által –adott esetben 
minimális állománysűrűség alapján –
meghatározandó minimumtevékenységek 
elvégzése a természetes módon legeltetésre 
vagy növénytermesztésre alkalmas 
állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken;

Or. pt

Módosítás 388
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok vagy régiók által 
meghatározandó minimumtevékenységek
elvégzése;

Or. en

Módosítás 389
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tagállamok által a Natura 2000 vagy más 
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ekvivalens természetvédelmi programok 
szerinti természetvédelmi célból 
meghatározandó minimumtevékenységek 
elvégzése.

Or. en

Módosítás 390
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- teljes egészében vagy részben 
környezetvédelmi haszon érdekében 
végzett földgazdálkodás

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi célú földgazdálkodást be kell építeni a „mezőgazdasági tevékenység” 
meghatározásába.

Módosítás 391
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 2. és 3. franciabekezdésben hivatkozott 
tevékenységeket egy hároméves cikluson 
belül csak egyszer lehet támogatni

Or. en

Módosítás 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „mezőgazdasági termékek”: a Szerződés 
I. mellékletében felsorolt termékek a 
halászati termékek kivételével, valamint a 
gyapot;

d) (A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. es

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 393
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „mezőgazdasági termékek”: a Szerződés 
I. mellékletében felsorolt termékek a 
halászati termékek kivételével, valamint a 
gyapot;

d) (A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. es

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 394
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület és 
legelő vagy az állandó kultúrák által 
elfoglalt terület, beleértve az agrár-
erdészeti ültetvényeket is;

Or. fr

Módosítás 395
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület, beleértve az agrár-erdészeti 
ültetvényeket is;

Or. fr

Módosítás 396
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó legelők vagy az 
állandó kultúrák által elfoglalt terület;

Or. en
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Indokolás

A „ állandó gyepterület” (korábban legelő) meghatározása nem veszi kellőképpen figyelembe 
a nyers takarmány legeltetését, amikor a takarmányövény lehet szálastakarmány is, nem 
kizárólag gyep.  A kialakult legelőkön történő legeltetés révén elkerülhető a felhagyás és a 
biológiai sokféleség csökkenése a közönséges fajon nem kívánt elterjedése révén, és 
megőrizhetően a nagy természeti értékkel bíró rendszerek, amivel közjó termelődik. A 
fogalmat az egész rendeletben e meghatározásnak megfelelően kell alkalmazni.

Módosítás 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó legelők vagy az 
állandó kultúrák által elfoglalt terület;

Or. en

Módosítás 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület és 
legelő vagy az állandó kultúrák által 
elfoglalt terület;

Or. en

Módosítás 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó legelők és kultúrák által 
elfoglalt terület;

Or. fr

Módosítás 400
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület és 
legelő és/vagy az állandó kultúrák által 
elfoglalt terület;

Or. it

Módosítás 401
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „agár-erdészet”: olyan termelési 
rendszer, ahol fák és termesztett vagy 
legeltetett növények együtt nőnek 
ugyanazon földterületeken vagy azok 
szélén;

Or. fr
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Módosítás 402
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „agár-erdészet”: olyan termelési 
rendszer, ahol fák és termesztett vagy 
legeltetett növények együtt nőnek 
ugyanazon földterületeken vagy azok 
szélén;

Or. fr

Módosítás 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az 1257/1999/EK rendelet 22., 
23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK 
rendelet 39. cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az e rendelet 32. cikkének, az 
1257/1999/EK rendelet 22., 23. és 24. 
cikkének, az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

Or. es

Módosítás 404
Izaskun Bilbao Barandica



AM\907852HU.doc 77/180 PE492.791v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az 1257/1999/EK rendelet 22., 
23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK 
rendelet 39. cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az e rendelet 32. cikkének, az 
1257/1999/EK rendelet 22., 23. és 24. 
cikkének, az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

Or. es

Indokolás

A „szántóterület” fogalmának kifejezetten tartalmaznia kell a 32. cikk szerint
környezetvédelmi célból elkülönített hektárokat is. 

Módosítás 405
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az 1257/1999/EK rendelet 22., 
23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK 
rendelet 39. cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 

f) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló de parlagon hagyott földterület, –
ideértve az ideiglenes legelőket is –, 
beleértve az 1257/1999/EK rendelet 22., 
23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK 
rendelet 39. cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
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is; rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

Or. fr

Módosítás 406
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) „vetésforgó”: legalább négy 
különböző növény termesztése, beleértve 
egy hüvelyes növényt is;

Or. en

Módosítás 407
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) „vetésforgó”: legalább négy 
különböző növény termesztése, beleértve 
egy hüvelyes növényt is;

Or. en

Módosítás 408
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

g) „állandó kultúrák”: az állandó legelőtől
eltérő, vetésforgón kívül termesztett 
kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél 
hosszabb ideig foglalják el a földterületet, 
és ismétlődően termést hoznak, ideértve a 
faiskolákat, a gyümölcsfákat, az olajfát és 
a rövid rotációs idejű sarjerdőt is;

Or. en

Módosítás 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

g) „állandó kultúrák”: az állandó legelőtől
eltérő, vetésforgón kívül termesztett 
kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél 
hosszabb ideig foglalják el a földterületet, 
és ismétlődően termést hoznak, ideértve a 
faiskolákat és a rövid rotációs idejű 
sarjerdőt is;

Or. en

Módosítás 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
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földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat is;

Or. pt

Módosítás 411
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat, a 
hagyományos gyümölcsösöket és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

Or. de

Módosítás 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt és a 
nyárültetvényeket is;

Or. it
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Módosítás 413
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület és állandó legelő”: 
gyep vagy egyéb legeltetés céljára 
alkalmas fűfélék, cserjék és/vagy fák vagy 
más növények természetes (vetés nélküli) 
vagy művelés útján (vetéssel) történő 
termesztésére használt, a mezőgazdasági 
üzem vetésforgójában nem szereplő 
földterület;

Or. fr

Módosítás 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület és állandó legelő”: 
gyep vagy egyéb legeltetés céljára 
alkalmas fűfélék, cserjék és/vagy fák vagy 
más növények természetes (vetés nélküli) 
vagy művelés útján (vetéssel) történő 
termesztésére használt, a mezőgazdasági 
üzem vetésforgójában nem szereplő 
földterület;

Or. fr



PE492.791v01-00 82/180 AM\907852HU.doc

HU

Módosítás 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület és állandó 
legelők”: gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

Or. fr

Módosítás 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület és történelmi 
legelők”: gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában nem 
szereplő földterület; tartalmazhat egyéb 
fajokat is, vagy olyan jellemzői lehetnek, 
amelyek fontosak a terület történelmi 
legelőnek és hagyományos legeltetési 
területnek (dehesa) nyilvánítása 
szempontjából.

Or. es
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Indokolás

Ez a módosítás az állandó legelőkre nem pedig az állandó rétekre vonatkozik, a hagyományos 
legeltetési rendszerek, mint például az ibériai dehesa figyelembe vétele érdekében született, 
ahol más nem fűfélék is megtalálhatók, és amelyeket extenzív állattartásra használnak.

Módosítás 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább tíz évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak. A tagállamok 
dönthetnek legeltetés céljára alkalmas, 
valamint a honos helyi gyakorlatok részét 
képező földek bevonásáról, ahol a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények a 
legeltetési területeken hagyományosan 
nincsenek túlsúlyban;

Or. en

Indokolás

A művelt gyepterületeket általában 8–10 évente vagy még ritkábban újravetik. A vetésforgó 
idejének öt évre korlátozása nagy termőterületek és gyepterületek befagyását okozná. Az 
állandó gyepterület meghatározása nem szabad kizárja a nagy ökológiai értékkel rendelkező 
hagyományos legelőket, ahol a gyep és a fűfélék nem dominánsak.

Módosítás 418
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább tíz évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

Or. en

Módosítás 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább nyolc évig nem szereplő 
földterület; tartalmazhat egyéb, legeltetés 
céljára alkalmas fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;
nem tartoznak ide a füvesített sávok, 
amelyekre a(z) […/…EU] rendeletben 
fogalt agrár-környezetvédelmi 
intézkedések vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább nyolc évig nem szereplő 
földterület; tartalmazhat egyéb, legeltetés 
céljára alkalmas fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;

Or. en

Módosítás 421
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel és adott esetben újratelepítéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább nyolc évig nem szereplő 
földterület; tartalmazhat egyéb, legeltetés 
céljára alkalmas fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;

Or. en

Módosítás 422
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény termesztésére 
használt földterület, amelyet legalább hét 
évig nem szántottak fel és nem vetettek 
újra; tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat is; 

Or. en

Módosítás 423
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény termesztésére 
használt földterület, amelyet legalább hét 
évig nem szántottak fel és nem vetettek 
újra; tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat is;

Or. en

Módosítás 424
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
termesztésére használt, a mezőgazdasági 
üzem vetésforgójában legalább hét évig 
nem szereplő földterület, amelyet legalább 
hét évig nem szántottak fel és nem vetettek 
újra; tartalmazhat egyéb fajokat is; A 
tagállamok dönthetik el, hogy mely 
legeltethető földterületeket és mely 
hagyományos helyi gyakorlatokat sorolják 
ide.

Or. en

Módosítás 425
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb nem
egynyári takarmányforrás (cserje és/vagy 
fa) természetes (vetés nélküli) vagy 
művelés útján (vetéssel) történő 
termesztésére használt, a mezőgazdasági 
üzem vetésforgójában legalább hét évig 
nem szereplő földterület, amelyet legalább 
hét évig nem szántottak fel és nem vetettek 
újra; tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat a gyep és az egyéb 
egynyári takarmánynövények mellett;

Or. fr

Módosítás 426
Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;

Or. fr

Módosítás 427
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább három évig nem szereplő 
földterület; tartalmazhat egyéb, legeltetés 
céljára alkalmas fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;

Or. en

Módosítás 428
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: olyan földterület, 
ahol gyep vagy egyéb legeltetésre 
alkalmas növények természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
nőnek, amelyet kaszálnak vagy 
legeltetnek, és legalább öt évig nem 
szántottak fel vagy vetettek újra; A táj 
jellemzőit a tagállamok határozzák meg, 
és magukban foglalhatják az állandó 
gyepterületeket is, amennyiben a kérdéses 
területen meghatározott földhasználati 
szabályok alapján extenzív legeltetést 
folytatnak vagy a legeltetett és/vagy 
kaszált terület több mint 50%-át teszi ki.

Or. de

Módosítás 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény, beleértve 
fafajokat is termesztésére használt 
földterület, amelyet legalább öt évig nem 
szántottak fel és nem vetettek újra; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat is;

Or. en

Módosítás 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület és legelő”: gyep 
vagy egyéb takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
vetésforgóban legalább öt évig nem 
szereplő földterület; tartalmazhat egyéb, a 
terület állandó legelőként való minősítése 
szempontjából fontos fajokat és elemeket;

Or. it

Módosítás 431
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „legelő és állandó gyepterület”: 
szálastakarmány természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, a terület állandó 
legelőnek való minősítése szempontjából 
fontos fajokat és elemeket;

Or. it

Módosítás 432
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület, 
kivéve ha a földterületet egy tanúsított 
környezetvédelmi rendszer vagy zöldítési 
intézkedés keretében legelővé minősítették 
át;

Or. en

Indokolás

A zöldítési lehetőségek magukban foglalják azin szántók besövesítését, amelyek amúgy 5 év 
málva elvesztenék szántó besorolásukat, és a gazdálkodónak más földeken őj zöldítési 
lehetőségekről kellene gondoskodnia, mivel a zöldítési intézkedések csak a számntókra 
vonatkoznak. Ez egy fokozatos folyamat lenne, ha a környezetvédelmi rendszerek vagy 
ökológiai fókuszterületek füvesítési lehetőségeit egyáltalán használják, ami esetleg a 
földterületek állandó legelőterületté történő visszaminősítéséhez vezethet.

Módosítás 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak; a tagállamok 
dönthetnek legeltetés céljára alkalmas, 
valamint a honos helyi gyakorlatok részét 
képező földek bevonásáról, ahol a gyep és 
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az egyéb egynyári takarmánynövények a 
legeltetési területeken hagyományosan 
nincsenek túlsúlyban;

Or. en

Indokolás

A módosítás a gyepterületek esetében fokozott rugalmasságot tesz lehetővé a különböző 
jellegzetességek vonatkozásában, és erre abban az esetben van igazán szükség, ha a 
gyepterületek jellege nagyban eltér.

Módosítás 434
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak. a tagállamok 
dönthetnek legeltetés céljára alkalmas, 
valamint a honos helyi gyakorlatok részét 
képező földek bevonásáról, ahol a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények a 
legeltetési területeken hagyományosan 
nincsenek túlsúlyban;

Or. en

Módosítás 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;
a tagállamok dönthetnek legeltetés céljára 
alkalmas, valamint a honos helyi 
gyakorlatok részét képező földek 
bevonásáról, ahol a gyep és az egyéb 
egynyári takarmánynövények a legeltetési 
területeken hagyományosan nincsenek 
túlsúlyban;

Or. en

Indokolás

Egyes területeken a hanga legeltetésre alkalmas, és ez a honos helyi gyakorlatok részét 
képezi.  Az állandó gyepterület meghatározásának magában kell foglalnia az ilyen 
földterületet.

Módosítás 436
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb fajokat, feltéve, hogy a 
gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;
a tagállamok dönthetnek legeltetés céljára 
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alkalmas, valamint a honos helyi 
gyakorlatok részét képező földek 
bevonásáról, ahol a gyep és az egyéb 
egynyári takarmánynövények a legeltetési 
területeken hagyományosan nincsenek 
túlsúlyban;

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a körülhatároltan, de szórványosan 
előforduló gyomokat, például a bogáncsokat tartalmazó területeket bevonják, mert ha nem így 
tesznek, úgy az számos támogatásra alkalmas terület kizárását eredményezné. Továbbá a 
tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy figyelembe vegyék az állandó gyepterület jellegével 
kapcsolatos honos gyakorlatokat.

Módosítás 437
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári vagy fás szárú takarmánynövény 
természetes (vetés nélküli) vagy művelés 
útján (vetéssel) történő termesztésére 
használt, a mezőgazdasági üzem 
vetésforgójában legalább öt évig nem 
szereplő földterület; tartalmazhat egyéb, 
legeltetés céljára alkalmas fajokat, feltéve, 
hogy a gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;
a tagállamok dönthetnek legeltetés céljára 
alkalmas, valamint a honos helyi 
gyakorlatok részét képező földek 
bevonásáról, ahol a gyep és az egyéb 
egynyári vagy fás szárú 
takarmánynövények a legeltetési 
területeken hagyományosan nincsenek 
túlsúlyban;

Or. en
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Módosítás 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári, legeltetés céljára alkalmas
takarmánynövény (egynyári cserjék 
és/vagy fák) természetes (vetés nélküli) 
vagy művelés útján (vetéssel) történő 
termesztésére használt, a mezőgazdasági 
üzem vetésforgójában legalább öt évig nem 
szereplő földterület; tartalmazhat
viszonylag terméketlen földet, például 
legelőket, mocsaras területeket, cserjés 
földsávokat, valamint nyári és hegyvidéki 
legelőket;

Or. fr

Módosítás 439
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó legelő”: gyep vagy egyéb 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat vagy a terület állandó 
legelőként való minősítése szempontjából 
fontos elemeket; a tagállamok vagy régiók 
dönthetnek úgy is, hogy legalább öt évre 
engedélyezik a hosszú vetésforgójú 
művelést, ha az ilyen hagyományos 
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gyakorlatok a környezet javát szolgálják.

Or. en

Módosítás 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas területeket, feltéve, hogy ezeket 
hagyományosan gyepterületként 
használták még akkor is, ha a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények
nincsenek túlsúlyban;

Or. es

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás nehézségeket okozhat a földközi-tengeri 
ökoszisztémák esetében, amelyek rendkívül alkalmasak a legeltetésre, például a hagyományos 
dehesa legeltetési területek (ahol az állati eledelnek alkalmas magyaltölgy nő) és a hegyvidéki 
legelők. Ezért a meghatározást ki kell terjeszteni azon területekre is, amelyekről – mivel 
hagyományosan legeltetésre használták – bebizonyosodott, hogy legeltetésre alkalmasak, még 
akkor is, ha azokon az egynyári fajok nincsenek túlsúlyban.

Módosítás 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt
földterület, amely a mezőgazdasági üzem 
vetésforgójában legalább öt évig nem
szerepel, vagy amelyet legalább öt évig 
hasonló vagy ugyanolyan fűvel vagy 
takarmánynövénnyel vetettek be;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények, 
többek között például a hanga túlsúlyban 
maradnak;

Or. en

Módosítás 442
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt
földterület, amely a mezőgazdasági üzem 
vetésforgójában legalább öt évig nem
szerepel, vagy amelyet legalább öt évig 
hasonló vagy ugyanolyan fűvel vagy 
takarmánynövénnyel vetettek be;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények, 
többek között például a hanga túlsúlyban 
maradnak;

Or. en
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Módosítás 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

Or. es

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás nem tér ki a földközi-tengeri ökoszisztémákra, 
amelyek rendkívül alkalmasak a legeltetésre, például a hagyományos dehesa legeltetési 
területek (ahol az állati eledelnek alkalmas magyaltölgy nő) és a hegyvidéki legelők. A 
módosítás úgy terjeszti ki a fogalmat, hogy abba azon fajok is beletartozzanak, amelyek ugyan 
legeltetés céljára nem feltétlenül alkalmasak, de az állatok táplálékforrásául igen.

Módosítás 444
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
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túlsúlyban maradnak; túlsúlyban maradnak;

Or. es

Indokolás

Lehetővé teszi, hogy a legeltetésre alkalmas ökoszisztémák is a meghatározás alá tartozzanak.  
Az eredeti szövegezés túlságosan leszűkít.

Módosítás 445
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület, 
többek között a legalább hat évig fel nem 
szántott vagy fűvel helyre nem állított 
területek, kivéve a Natura 2000, a víz-
keretirányelv és a nitrátokról szóló 
irányelv végrehajtása miatt termelés 
tilalom alá eső területeket; tartalmazhat 
egyéb, legeltetés céljára nem alkalmas 
fajokat, feltéve, hogy a gyep és az egyéb 
egynyári takarmánynövények túlsúlyban 
maradnak;

Or. en

Indokolás

Lehetővé kellene tenni az állandó gyepterület felszántását és helyreállítását a területről 
származó takarmány magas hozamának fenntartása érdekében.

Módosítás 446
Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes
(vetés nélküli) vagy művelés útján
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak; nem tartoznak ide a 
füvesített sávok, amelyekre például a(z) 
[…/…EU] rendeletben fogalt agrár-
környezetvédelmi intézkedések 
vonatkoznak;

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi rendelkezések szerint egy használaton kívül eső füvesített sáv öt év múlva minősül 
állandó gyepterületté.  A módosítás célja ennek elkerülése.

Módosítás 447
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „ökológiai infrastruktúra”: egy 
terület, az agrár-erdészet, a biodiverzitás, 
a víz- és talajgazdálkodás, a biotópok stb. 
azon alkotóelemei, amelyek 
megszilárdítják és növelik az agrár-
ökológiai termelési gyakorlatokat és a 
környezetvédelmi irányítási rendszert;

Or. en
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Indokolás

A funkcionális biodiverzitás fokozása, és ezáltal az agrár-ökoszisztéma működése/a közjavak 
biztosítása érdekében. Az agrár-ökológiai infrastruktúrák (a beporzó egyedek és a kártevő 
ragadozók élőhelyéül szolgáló víztárolók, a csurgók védelme és a talajvíz-feltöltés 
előmozdítása érdekében a felesleges folyóvíz befedése, a talajeróziótól való védelem, illetve a 
víz- és a tápanyagegyensúly-szabályozása) létrehozása érdekében ideértendőek egy terület 
védelmi sávval rendelkező alkotóelemei (sövények, árkok, nedves területek és egyéb 
féltermészetes élőhelyek stb.) is.

Módosítás 448
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „agrár-ökológiai infrastruktúra”: egy 
terület – többek között a sövények, tavak, 
teraszok és védelmi sávok –, az agrár-
erdészet, a biodiverzitás, a víz- és 
talajgazdálkodás, a biotópok stb. azon 
alkotóelemei, amelyek megszilárdítják és 
növelik az agrár-ökológiai termelési 
gyakorlatokat és a környezetvédelmi 
irányítási rendszert;

Or. en

Módosítás 449
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „jelentős természeti értéket képviselő 
mezőgazdasági terület”:  olyan terület, 
amelyet a fajok és élőhelyek gazdag 
változatossága, erősen belterjes 
gazdálkodási gyakorlatok és nagyarányú 
természetes növényzet jellemez;
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Or. en

Módosítás 450
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”:  olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Módosítás 451
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”:  olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
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jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Módosítás 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „jelentős természeti értéket képviselő 
mezőgazdasági rendszer”: olyan terület, 
ahol mezőgazdasági termelés folyik, vagy 
amelyet a fajok és az élőhelyek széles 
skálája jellemez megtalálható, illetve 
olyan fajok élnek, amelyek védelmi 
problémákkal küzdenek;

Or. es

Módosítás 453
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „jelentős természeti értéket képviselő 
mezőgazdasági rendszer”: olyan, 
elsősorban Európában található terület, 
ahol mezőgazdasági termelés folyik, vagy 
amelyet a fajok és az élőhelyek széles 
skálája jellemez megtalálható, illetve 
olyan fajok élnek, amelyek védelmi 
problémákkal küzdenek;

Or. es
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Módosítás 454
Ivari Padar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „hagyományos legelő és rét”: gyep 
vagy egyéb takarmánynövény 
termesztésére használt, legalább hét évig 
felszántatlanul és vetés nélkül maradó 
földterület, amely legeltetés és állati 
takarmány céljára alkalmas fajokat is 
magában foglal;

Or. en

Módosítás 455
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári
takarmánynövény”: a tagállamokban a
természetes gyepekben hagyományosan
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú 
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb egynyári
erőforrások”: a tagállamokban a
féltermészetes gyepekben található és
hagyományosan ott hasznosított összes 
egynyári, gyümölcstermő vagy fás szárú 
táplálkozási erőforrás, illetve a gyepek 
vagy legelők magkeverékeiben rendes 
esetben megtalálható lágyszárú növények;

Or. fr

Indokolás

Ez a meghatározás lehetővé teszi az extenzív legelők figyelembevételét, ahol a 
takarmánynövényeket tehenek, juhok és kecskék táplálására használják. A meghatározás 
továbbá felöleli az állattenyésztésre használt azon növénytípusokat is, amelyek a Földközi-
tenger vidékétől egészen északig megtalálható vegetációs övezetekben élnek. Ezért az ilyen 
legeltetési területek támogatásra jogosultak, még akkor is, ha nem nőnek rajtuk fák és cserjék.
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Módosítás 456
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb takarmánynövény”: a 
tagállamokban a természetes legelőkön
hagyományosan található növények, illetve 
a gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható növények,
akár használják azokat állatok 
legeltetésére, akár nem;

Or. fr

Módosítás 457
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb takarmánynövény”: a 
tagállamokban a természetes legelőkön
hagyományosan található növények, illetve 
a gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható növények,
akár használják azokat állatok 
legeltetésére, akár nem;

Or. fr

Módosítás 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes legelőkön hagyományosan 
található növények, illetve a gyepek vagy 
legelők magkeverékeiben rendes esetben 
megtalálható növények, akár használják
azokat állatok legeltetésére, akár nem;

Or. fr

Módosítás 459
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb egynyári
takarmánynövények”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található és a legelő állatok által 
fogyasztott egynyári növények vagy a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható egynyári
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem).

Or. en

Indokolás

Minden legelés céljára alkalmas növénynek az állandó legelő részét kell képeznie.

Módosítás 460
Ulrike Rodust
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú 
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú 
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem); a meghatározás 
kiterjed az alacsony növésű cserjékre, 
nádakra, sásra és egyéb takarmányként 
értéktelen vagy kis értékkel bíró 
növényekre; 

Or. de

Módosítás 461
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i a) „műveletlen földterület”: az összes, 
mezőgazdasági értelemben nem kezelt 
földterület az állandó legelők, rétek vagy a 
termelés alól ideiglenesen kivont 
földterületek kivételével;

Or. en

Módosítás 462
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) „műveletlen földterület”: az összes, 
mezőgazdasági értelemben nem kezelt 
földterület az állandó legelők, rétek vagy a 
termelés alól ideiglenesen kivont 
földterületek kivételével.

Or. en

Módosítás 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i a) „féltermészetes vagy műveletlen 
földterület”: a 85/337/EGK KHV-irányelv 
szerinti {védelemben részesülő }földterület

Or. en

Módosítás 464
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „faiskolák”: olyan területek, amelyeken 
fiatal fás szárú növényeket nevelnek 
szabadföldön, későbbi átültetésre:

j) „faiskolák”: olyan területek, amelyeken 
fiatal fás szárú vagy egynyári növényeket 
nevelnek szabadföldön, későbbi átültetésre:

Or. es

Módosítás 465
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ja) „hagyományos gyümölcsös”: olyan 
környezeti és kulturális jelentőségű 
földterület, ahol gyümölcsfák nőnek;

Or. de

Módosítás 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „rövid rotációs idejű sarjerdő”: a 
06029041 KN-kód alá tartozó három, a 
tagállamok által meghatározandó fafajjal 
beültetett területek, amely fajokat olyan 
erdei évelő növények alkotják, amelyek 
gyökere, illetve töve a kivágást követően a 
talajban marad, a következő szezonban 
pedig új hajtásokat hoznak és amelyek 
maximális kivágási ciklusát a tagállamok 
határozzák meg.

törölve

Or. pt

Módosítás 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „rövid rotációs idejű sarjerdő”: a 
06029041 KN-kód alá tartozó három, a 
tagállamok által meghatározandó fafajjal 
beültetett területek, amely fajokat olyan 

k) (A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)
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erdei évelő növények alkotják, amelyek 
gyökere, illetve töve a kivágást követően a 
talajban marad, a következő szezonban 
pedig új hajtásokat hoznak és amelyek 
maximális kivágási ciklusát a tagállamok 
határozzák meg.

Or. es

Módosítás 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „rövid rotációs idejű sarjerdő”: a 
06029041 KN-kód alá tartozó három, a 
tagállamok által meghatározandó fafajjal 
beültetett területek, amely fajokat olyan 
erdei évelő növények alkotják, amelyek 
gyökere, illetve töve a kivágást követően a 
talajban marad, a következő szezonban 
pedig új hajtásokat hoznak és amelyek 
maximális kivágási ciklusát a tagállamok 
határozzák meg.

k) (A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. es

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 469
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „rövid rotációs idejű sarjerdő”: a k) „rövid rotációs idejű sarjerdő”: a 06 02 



AM\907852HU.doc 111/180 PE492.791v01-00

HU

06029041 KN-kód alá tartozó három, a 
tagállamok által meghatározandó fafajjal
beültetett területek, amely fajokat olyan 
erdei évelő növények alkotják, amelyek 
gyökere, illetve töve a kivágást követően a 
talajban marad, a következő szezonban 
pedig új hajtásokat hoznak és amelyek 
maximális kivágási ciklusát a tagállamok 
határozzák meg.

9041 KN-kód alá tartozó, a tagállamok
illetékes hatóságai által meghatározandó
fafajokkal beültetett területek, amely 
fajokat olyan erdei évelő növények 
alkotják, amelyek gyökere, illetve töve a 
kivágást követően a talajban marad, a 
következő szezonban pedig új hajtásokat
hoz, és amelyek maximális kivágási 
ciklusát a tagállamok határozzák meg;

Or. es

Módosítás 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „nyárfaültetvények”: a genus Populus 
spp fafajokkal beültetett, legfeljebb 15 
éves kivágási ciklussal rendelkező 
területek;

Or. it

Módosítás 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k a) „évelő növények”: az állandó 
gyepterülettől és állandó kultúráktól 
eltérő, vetésforgón kívül termesztett 
kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél 
kevesebb ideig foglalják el a földterületet, 
és ismétlődően termést hoznak

Or. en
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Módosítás 472
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k a) „évelő növények”: az állandó 
gyepterülettől és állandó kultúráktól 
eltérő, vetésforgón kívül termesztett 
kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél 
kevesebb ideig foglalják el a földterületet, 
és ismétlődően termést hoznak.

Or. en

Módosítás 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „szántó- vagy megművelhető terület”: 
a 2008. november 19-i 1166/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
mellékletének II. pontjában szereplő 
alkategóriákban foglalt összes 
mezőgazdasági terület.

Or. es

Indokolás

Ki kell egészíteni a szöveget a szántóterület meghatározásával, hogy egyértelművé váljon, 
hogy az nem vonatkozik az állandó kultúrákra. A közvetlen kifizetésekről szóló rendeletre 
irányuló javaslat 29. cikke (1) bekezdésének spanyol nyelvi változatában a szántóterület 
fogalmát szintén félrefordították.
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Módosítás 474
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k a) „újonnan belépő”: olyan természetes 
vagy jogi személy, illetve természetes vagy 
jogi személyek olyan csoportja – tekintet 
nélkül az ilyen csoport vagy tagjainak 
nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, 
illetve amelynek a mezőgazdasági 
tevékenysége az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 52. cikkében 
meghatározottak szerint az Unió területén 
található, és aki, illetve amely egyedül, 
más mezőgazdasági termelőkkel vagy 
újonnan belépőkkel együttműködve e 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint 
újonnan kezd mezőgazdasági 
tevékenységbe.

Or. en

Módosítás 475
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „területkezelés”: a földtulajdonosokat 
és földhasználókat a természeti, kulturális 
és tájképhez tartozó értékek és erőforrások 
megőrzésébe és kiaknázásába bevonó, 
összes jogszerű stratégia és technika;

Or. es
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Módosítás 476
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „környezeti közjavak”: az 
ökoszisztémák azon környezeti javai, 
amelyek az ökoszisztémák működését 
biztosítják, és amelyek fontosak az egyén 
és az egész társadalom jóléte 
szempontjából.

Or. es

Módosítás 477
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „környezeti közszolgáltatások”: az 
ökoszisztémák azon környezeti 
közszolgáltatásai, amelyek az 
ökoszisztémák működését biztosítják, és 
amelyek fontosak az egyén és az egész 
társadalom jóléte szempontjából.

Or. es

Módosítás 478
Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő célból:
a) e rendelet keretében a támogatáshoz 
való hozzáférésre vonatkozó további 
fogalmak meghatározása;
b) keret meghatározása, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;
c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;
d) Az (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározásával kapcsolatos 
kritériumok megállapítása.

Or. es

Módosítás 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet keretében a támogatáshoz 
való hozzáférésre vonatkozó további 
fogalmak meghatározása;

törölve

Or. es
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Módosítás 480
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet keretében a támogatáshoz 
való hozzáférésre vonatkozó további 
fogalmak meghatározása;

törölve

Or. es

Módosítás 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) keret meghatározása, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

törölve

Or. es

Módosítás 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) keret meghatározása, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 

törölve
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tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

Or. es

Módosítás 483
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) keret meghatározása, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

törölve

Or. es

Módosítás 484
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) keret meghatározása, amelyen belül a
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

b) keret létrehozása, amely meghatározza
a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

Or. en

Módosítás 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 



PE492.791v01-00 118/180 AM\907852HU.doc

HU

Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) keret meghatározása, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

b) kritériumok meghatározása, amelyeken
belül a tagállamok meghatározzák a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;

Or. en

Módosítás 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

törölve

Or. es

Módosítás 487
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdasági termelők által törölve
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teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

Or. es

Módosítás 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

törölve

Or. es

Módosítás 489
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 

c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
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mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

növénytermesztésre alkalmas, illetve jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

Or. en

Módosítás 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározásával kapcsolatos kritériumok 
megállapítása.

d) Az (1) bekezdés h) pontjában említett a 
gyep és egyéb egynyári takarmánynövény 
túlsúlyának, valamint a helyi honos 
gyakorlatok meghatározásával kapcsolatos 
kritériumok megállapítása.

Or. en

Módosítás 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározásával kapcsolatos 
kritériumok megállapítása.

d) (A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. es

Módosítás 492
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározásával kapcsolatos 
kritériumok megállapítása.

d) (A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. es

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet (…) melléklete rögzíti
a) azt a keretet, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;
b) a tagállamok számára a mezőgazdasági 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumok meghatározását szolgáló 
keretet, amelyek alapján úgy tekinthető, 
hogy a termelő megfelelt az (1) bekezdés 
c) pontjában említett, a mezőgazdasági 
terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek.

Or. es
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Indokolás

Az alap-jogiaktusnak kell rögzítenie azt a keretet, amelyen belül a tagállamok meghatározzák 
a minimumtevékenységeket, illetve azt a keretet, amelyen belül a tagállamok meghatározzák a 
termesztésre alkalmas állapotban tartott területekre vonatkozó kritériumokat. A Bizottság a 
tárgyalási folyamat során határozza meg a kritériumokat.

Módosítás 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet (…) melléklete rögzíti
a) azt a keretet, amelyen belül a 
tagállamok meghatározzák a természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztetésre alkalmas állapotban 
tartott területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket;
b) a tagállamok számára a mezőgazdasági 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumok meghatározását szolgáló 
keretet, amelyek alapján úgy tekinthető, 
hogy a termelő megfelelt az (1) bekezdés
c) pontjában említett, a mezőgazdasági 
terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek.

Or. es

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak kell rögzítenie azt a keretet, amelyen belül a tagállamok meghatározzák 
a minimumtevékenységeket, illetve azt a keretet, amelyen belül a tagállamok meghatározzák a 
termesztésre alkalmas állapotban tartott területekre vonatkozó kritériumokat.

Módosítás 495
Izaskun Bilbao Barandica



AM\907852HU.doc 123/180 PE492.791v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet (…) melléklete rögzíti
a) azt a keretet, amelyen belül az illetékes 
intézményi hatóságok a tagállamok 
jogszabályainak megfelelően 
meghatározzák a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztetésre 
alkalmas állapotban tartott területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket;
b) a tagállamok – és szükség esetén a 
regionális intézmények – számára a 
mezőgazdasági termelők által az e 
rendelet 20. cikkének megfelelően 
teljesítendő azon kritériumok 
meghatározását szolgáló keretet, amelyek 
alapján úgy tekinthető, hogy a termelő 
megfelelt az (1) bekezdés c) pontjában 
említett, a mezőgazdasági terület 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartására vonatkozó 
követelménynek.

Or. es

Módosítás 496
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 33., 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően rögzített 
felső határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határt a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 29. cikk 
(5b) bekezdésének, a 35., 37. és 39. 
cikknek megfelelően rögzített felső határok 
teljes értékét magában foglaló nemzeti 
felső határ a II. mellékletben foglaltak 
szerint kerül megállapításra.
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Or. fr

Módosítás 497
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 33., 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően rögzített 
felső határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határt a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 35., 37. 
és 39. cikknek megfelelően rögzített felső 
határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határ a II. mellékletben 
foglaltak szerint kerül megállapításra.

Or. en

Módosítás 498
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 33., 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően rögzített 
felső határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határt a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 35., 37. 
és 39. cikknek megfelelően rögzített felső 
határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határ a II. mellékletben 
foglaltak szerint kerül megállapításra.

Or. fr

Módosítás 499
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 33., 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően rögzített 
felső határok teljes értékét magában foglaló 
nemzeti felső határt a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) Az egyes tagállamokra és egyes évekre 
vonatkozó, az összes kiosztott támogatási 
jogosultság, a nemzeti tartalék és a 33., 35., 
37., 37a. és 39. cikknek megfelelően 
rögzített felső határok teljes értékét 
magában foglaló nemzeti felső határ a II.
mellékletben foglaltak szerint kerül 
megállapításra.

Or. it

Indokolás

A kockázatkezelési csomagot az első pillér (közvetlen kifizetések) alá kell áttenni.

Módosítás 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) 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 –a 2013. évi kifizetések alapján 
számított –hektáronkénti átlaga 
meghaladja az uniós kifizetések átlagának 
110%-át, nemzeti költségvetésükből 
további kifizetésért folyamodhatnak az 
ezen országok közvetlen kifizetéseinek 
átlaga és a 2013. évi uniós átlag közötti 
különbözet kétharmadát nem meghaladó 
mértékben.
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Or. en

Módosítás 501
Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) 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 –a 2013. évi kifizetések alapján 
számított –hektáronkénti átlaga 
meghaladja az uniós kifizetések átlagának 
110%-át, nemzeti költségvetésükből 
további kifizetésért folyamodhatnak az 
ezen országok közvetlen kifizetéseinek 
átlaga és a 2013. évi uniós átlag közötti 
különbözet kétharmadát nem meghaladó 
mértékben.

Or. en

Módosítás 502
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A nemzeti felső határ kiszámítását 
úgy kell elvégezni, hogy minden, a 2013. 
évi uniós közvetlen kifizetési átlag alatti 
tagállam 2018-ig visszakapja a 2013. évi 
uniós átlag és a 2013. évi nemzeti szint 
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közötti különbözet kétharmadát 

Or. en

Indokolás

A lehető legtisztességesebb elosztási rendszer létrehozása érdekében

Módosítás 503
James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A tagállamok adott esetben és 
alkotmányos rendelkezéseiknek 
megfelelően regionális szinten közös 
agrárpolitikai rendelkezéseket hajthatnak 
végre

Or. en

Módosítás 504
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok alkotmányos 
rendelkezéseiknek megfelelően e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseit regionális 
szinten végrehajthatják. Ebben az esetben 
a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat és 
megkezdik a nemzeti felső határ régiók 
közötti felosztását. A tagállamok az e 
rendeletben említett összes határozatot is 
meghozhatják, és a regionális felső 
határokra a 33., 35., 37., 39. és az 51. 
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cikkben említett pénzügyi rendelkezéseket, 
valamint a 14. cikkben említett 
rugalmassági mechanizmust is 
alkalmazhatják. A tagállamok dönthetnek 
úgy is, hogy a 23. cikk rendelkezéseinek 
kezelésére regionális tartalékot képeznek.

Or. en

Módosítás 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A tagállamok alkotmányos 
rendelkezéseiknek megfelelően e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseit regionális 
szinten végrehajthatják. Ebben az esetben 
a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat és 
megkezdik a nemzeti felső határ régiók 
közötti felosztását. A tagállamok az e 
rendeletben említett összes határozatot is 
meghozhatják, és a regionális felső 
határokra a 33., 35., 37., 39. és az 51. 
cikkben említett pénzügyi rendelkezéseket 
is alkalmazhatják. A tagállamok 
regionális tartalékok képzéséről is 
dönthetnek

Or. en

Módosítás 506
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
ezt a rendeletet regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat és 
megkezdik a nemzeti felső határ régiók 
közötti felosztását. A tagállamok az e 
rendeletben említett összes határozatot is 
meghozhatják, és a regionális felső 
határokra a 33., 35., 37., 39. és az 51. 
cikkben említett pénzügyi rendelkezéseket 
is alkalmazhatják. A tagállamok 
regionális tartalékok képzéséről is 
dönthetnek

Or. en

Indokolás

A teljes regionalizálás lehetővé tétele érdekében.  A tagállamok hatáskörébe tartozó 
döntéseket regionális szinten kell meghozni és valamennyi csökkentést a regionális felső 
határra kell alkalmazni.  A nemzeti tartaléknak is regionális szinten kell működnie úgy, hogy 
a régiók saját döntéseket tudjanak hozni arra vonatkozóan, hogy ki és milyen szintű 
támogatást kapjon.

Módosítás 507
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
ezt a rendeletet regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat és 
megkezdik a nemzeti felső határ régiók 
közötti felosztását. A tagállamok az e 
rendeletben említett összes határozatot is 
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meghozhatják, és a regionális felső 
határokra a 33., 35., 37., 39. és az 51. 
cikkben említett pénzügyi rendelkezéseket 
is alkalmazhatják. A tagállamok 
regionális tartalékok képzéséről is 
dönthetnek

Or. en

Módosítás 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy 
naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, 
egy naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

Or. en

Módosítás 509
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy 
naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, 
egy naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

Or. en
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Módosítás 510
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy 
naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, 
egy naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

Or. en

Módosítás 511
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy 
naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, 
egy naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

Or. en

Módosítás 512
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy 
naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, 
egy naptári évre nyújtható közvetlen 
kifizetések teljes összege nem lehet 
magasabb az e rendelet III. mellékletében 
meghatározott felső határoknál.

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 513
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál. Ezért a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az e rendelet III. mellékletében 
rögzített felső határt a régiók között 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján felosztják.

Or. en
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Indokolás

A regionalizálás lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 514
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál. Ezért a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az e rendelet III. mellékletében 
rögzített felső határt a régiók között 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján felosztják. 

Or. en

Módosítás 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál.

A 8. cikk sérelme nélkül egy adott 
tagállamban a III., IV. és V. cím alapján, a 
11. cikk alkalmazását követően egy naptári 
évre nyújtható közvetlen kifizetések teljes 
összege nem lehet magasabb az e rendelet 
III. mellékletében meghatározott felső 
határoknál. Ezért a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az e rendelet III. mellékletében 
rögzített felső határt a régiók között 
objektív és megkülönböztetésmentes 
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kritériumok alapján felosztják.

Or. en

Módosítás 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

Or. es

Indokolás

Az egész bekezdés a maximalizálással foglalkozó 11. cikkbe került át.

Módosítás 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek törölve



AM\907852HU.doc 135/180 PE492.791v01-00

HU

esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll
rendelkezésre.

Or. es

Indokolás

Ezt a bekezdést a maximalizálással foglalkozó 11. cikkbe kellene beépíteni.

Módosítás 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

Or. en
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Módosítás 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

Or. en

Módosítás 520
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 

törölve
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rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 521
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

Or. en

Módosítás 522
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 

törölve
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maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 523
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

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 
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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 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeg, amely a II. 
mellékletben meghatározott, a 44. cikk 
értelmében rendelkezésre álló összeggel 
megnövelt nemzeti felső határok, valamint 
a III. mellékletben meghatározott nettó 
felső határok különbségének felel meg, 
uniós támogatásként a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

törölve

Or. es

Indokolás

Jobb lenne, ha ezt a bekezdést a maximalizálással foglalkozó 11. cikkel kapcsolatban 
benyújtott módosításba foglalnák bele, vagy ha adott esetben ennek helyébe a 3. módosítás 
lépne.

Módosítás 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, a) uniós 
támogatásként kerül szétosztásra a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedések számára; 
vagy
b) az I. pillér szerint, amennyiben a 
mezőgazdasági kistermelők kifizetéseinek 
növelése a cél.

Or. pt

Módosítás 526
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként vagy a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
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rendelkezésre. rendelkezésre, vagy pedig a nemzeti 
tartalék számára, amelyet azon 
mezőgazdasági termelők jogosultságára 
lehet felhasználni, akik mezőgazdasági 
tevékenységüket a jogosultság odaítélését 
megelőző öt éven belül kezdték meg. A 
tagállamok vagy régiók döntenek a 
maximalizálás eredményének 
felhasználásáról. 

Or. en

Módosítás 527
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, a 
maximalizáláshoz nem kötött közvetlen 
kifizetések növeléseként áll rendelkezésre.

Or. pl

Módosítás 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó és a mezőgazdasági 
termelőkre vagy termelői csoportokra 
irányuló intézkedések számára az érintett 
tagállamban áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, a 
tagállam által megválasztandó uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
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rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A tagállam számára lehetőséget kell biztosítani, hogy arról döntsön, hogyan kívánja a 
maximalizálás eredményeképpen keletkező és a vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó 
támogatási intézkedésként rendelkezésre álló összeget elkölteni.

Módosítás 530
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében a 11. cikkben említett 
maximalizálás eredményeképpen keletkező 
becsült összeg, amely a II. mellékletben 
meghatározott, a 44. cikk értelmében 
rendelkezésre álló összeggel megnövelt 
nemzeti felső határok, valamint a III. 
mellékletben meghatározott nettó felső 
határok különbségének felel meg, uniós 
támogatásként a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] szerint
ugyanabban a tagállamban az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedések számára áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden tagállam évente, miután sor 
került a különböző kifizetésekre, a II. 
mellékletben megállapított nemzeti felső 
határokon belül az V. cím szerinti
termeléstől függő támogatás nyújtására 
vagy adott esetben bármely kifizetési 
területen keletkezett hiány 
ellentételezéseként, vagy adott esetben az 
ágazatban egy előre nem látható válság 
esetén használandó közös alap képzésére 
felhasználhatja az el nem költött 
forrásokat. 

Or. es

Indokolás

Rugalmasságra van szükség a különböző kifizetési területeken rendelkezésre álló 
pénzeszközök és az éves kifizetéseket követően el nem költött források esetében. Ezáltal 
lehetővé válik, hogy a többletforrásokat az ágazatban egy előre nem látható válság esetén 
felhasználandó, tagállamonkénti közös alap képzésére használják. 

Módosítás 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett összeget az 
I. pillér szerint újra el lehet osztani, 
amennyiben a mezőgazdasági kistermelők 
kifizetéseinek növelése a cél.

Or. pt

Módosítás 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott felső határok felülvizsgálata 
céljából.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben 
meghatározott felső határok felülvizsgálata 
céljából, a II. mellékletben megállapított 
felső határok és a minden pénzügyi év 
tényleges költségvetési eredménye közötti 
különbség figyelembevételével.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy minden költségvetési évből származó el nem költött forrást át 
lehessen vinni a következő évekre. Az „állapotfelméréssel” kapcsolatos megállapodásban, 
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelet 69. cikkének (6) és (7) bekezdésében szereplő 
mechanizmushoz hasonlót kell alkalmazni.

Módosítás 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2017-től, a III. 
mellékletben meghatározott felső határok 
meghatározását követően felhatalmazást 
kap arra, hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, a II. mellékletben 
megállapított felső határok és a 2015. és 
2013. év tényleges költségvetési 
eredménye közötti különbség 
figyelembevételével. Ezt a különbözetet a 
IV. cím 1. fejezete alá tartozó kifizetésekre 
lehet felhasználni.
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Or. es

Indokolás

2017-től kezdődően figyelembe kell venni a 2015. és 2016. évi el nem költött forrásokat és a 
termeléstől függő támogatásra kell azokat felhasználni, csökkentve az ilyen támogatás 
fedezetéhez szükséges alapösszeget és növelve az összes támogatást, javítva ezáltal a források 
felhasználásának módját. 

Módosítás 535
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 25. cikkének megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány csak az 
adott naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó olyan közvetlen 
kifizetésekre alkalmazandó, amelyek 
összege meghaladja az 5000 EUR-t.

törölve

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetés szabályainak valamennyi gazdálkodási rendszerre nézve kötelező 
érvényűnek kell lenniük.

Módosítás 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 25. cikkének megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány csak az 
adott naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó olyan közvetlen

(1) A(z) […/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 25. cikkének megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány az adott 
naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó összes közvetlen
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kifizetésekre alkalmazandó, amelyek 
összege meghaladja az 5000 EUR-t.

kifizetésre alkalmazandó.

Or. it

Módosítás 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 25. cikkének megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány csak az 
adott naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó olyan közvetlen 
kifizetésekre alkalmazandó, amelyek 
összege meghaladja az 5000 EUR-t.

(1) A(z) […/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 25. cikkének megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány az adott 
naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó összes kifizetésre
alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

A kiigazítási arány a pénzügyi fegyelem érdekében az 5000 EUR összeget meghaladó 
kifizetésekre való korlátozás helyett az összes közvetlen kifizetésre alkalmazandó. 

Módosítás 538
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

törölve

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
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származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy
b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. en

Módosítás 539
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok és a régiók 
felhatalmazást kapnak saját jogi kereteik 
és meghatározásaik létrehozására annak 
biztosítására, hogy adott esetben a
közvetlen kifizetésekben csak a 
mezőgazdasági tevékenységet folytató 
termelők részesülhessenek.

Or. en

Módosítás 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok felhatalmazást kapnak 
saját jogi kereteik és meghatározásaik 
létrehozására annak biztosítására, hogy 
adott esetben a közvetlen kifizetésekben 
csak a mezőgazdasági tevékenységet 
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folytató termelők részesülhessenek.

Or. en

Módosítás 541
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok felhatalmazást kapnak 
saját jogi kereteik és meghatározásaik 
létrehozására annak biztosítására, hogy 
adott esetben a közvetlen kifizetésekben 
csak a mezőgazdasági tevékenységet 
folytató termelők részesülhessenek.

Or. en

Módosítás 542
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok felhatalmazást kapnak 
saját jogi kereteik és meghatározásaik 
létrehozására annak biztosítására, hogy 
adott esetben a közvetlen kifizetésekben 
csak a mezőgazdasági tevékenységet 
folytató termelők részesülhessenek.

Or. en

Módosítás 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikban meghatározzák az „aktív 
mezőgazdasági termelő” fogalmát a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjába foglalt 
„mezőgazdasági tevékenység” 
meghatározás alapján.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az „aktív mezőgazdasági termelő” meghatározására irányuló javaslata nem 
megfelelő. A közvetlen támogatás mértéke önmagában nem árul el semmit a mezőgazdasági 
termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a tagállamoknak 
kell meghatározniuk.

Módosítás 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
ha nem végezte el a rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerint a 
tagállamok által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. es

Módosítás 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok megfelelő, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határozhatnak meg annak biztosítására, 
hogy ne részesülhessenek közvetlen 
kifizetésben az olyan természetes vagy jogi 
személyek,

Or. en

Módosítás 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) közvetlen kifizetésben csak az aktív 
mezőgazdasági termelők részesülhetnek, 
akik természetes vagy jogi személyek is 
lehetnek. A tagállamok döntik el, hogy az
aktív mezőgazdasági termelő besorolás 
alól mely olyan személyeket zárják ki, 
amelyek az esetében a következők egyike 
fennáll:

Or. fr

Módosítás 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
ha a tagállam vagy régió felállította a 
természetes módon legeltetésre vagy 
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növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységek 
listáját és ilyen tevékenységet nem 
folytatnak:

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja azt, hogy a kifizetések tilalma csak akkor lépjen életbe, ha egy tagállam vagy egy 
régió vissza akarná tartani az ilyen típusú földterületek esetében a kifizetéseket és ha 
felállította a tevékenységeket tartalmazó listát.

Módosítás 548
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
ha a tagállam vagy régió felállította a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységek 
listáját és ilyen tevékenységet nem 
folytatnak:

Or. en

Módosítás 549
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben (1) A tagállamoknak az a), b), c) vagy d) 
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az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

pont közül legalább egyet alkalmazniuk 
kell ahhoz, hogy ne részesítsék közvetlen 
kifizetésben azon természetes vagy jogi
személyt, illetve természetes vagy jogi 
személyek csoportját, akinek, illetve 
amelynek az esetében a következők egyike 
fennáll:

Or. fr

Módosítás 550
Giancarlo Scottà, 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
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok a következő esetekben 
ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőknek:

Or. it

Módosítás 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a jogi személy, illetve jogi személyek 
csoportja, aki, illetve amely részben uniós 
szintű döntést követően a nem aktív 
mezőgazdasági termelőket felsoroló 
„negatív listán” vannak. A tagállamok 
továbbá szabadon dönthetnek további 
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megkülönböztetésmentes kritériumokról 
azon kérelmezők kizárására, akiknek az 
árbevételében a mezőgazdasági 
tevékenységek csak jelentéktelen szerepet 
játszanak.

Or. es

Indokolás

Az aktív mezőgazdasági termelő Bizottság általi meghatározása azon kedvezményezettek 
kizárására törekszik, akiknek az üzleti tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
mezőgazdasági jellegű, például a repülőtereket, vasúttársaságokat stb. Ezt a célt könnyebben 
is el lehet érni azáltal, hogy kizárják a teljes mértékben nem mezőgazdasági természetű üzleti 
tevékenységet folytató jogi személyeket.

Módosítás 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
ha mezőgazdasági földterületük felénél 
kisebb területen folytatnak mezőgazdasági 
tevékenységet, és ha az ilyen 
tevékenységre nem hasznosított 
területeken nem folytatnak semmilyen, a 
tagállamok által meghatározott éves 
minimumtevékenységeket. A tagállamok a 
Bizottság megfelelő értesítését követően 
határozhatnak arról, hogy bizonyos 
mezőgazdasági tevékenységeket nem 
tartalmazó földhasználati típusok eleve 
nem jogosultak a közvetlen kifizetésekre. 

Or. de

Módosítás 553
Robert Dušek
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek a fő üzleti 
tevékenysége a tagállamok által objektív 
és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok szerint nem mezőgazdasági 
tevékenység.

Or. en

Módosítás 554
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek a fő üzleti 
tevékenysége a tagállamok által objektív 
és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok szerint nem mezőgazdasági
tevékenység.

Or. en

Módosítás 555
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll (a kedvezőtlen 
helyzetű régiókban tevékenykedő termelők 
és a különféle korlátozások alá vont 
területekről származó termékek 
kivételével):

Or. lv

Módosítás 556
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők állnak fenn:

Or. de

Módosítás 557
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
aki, illetve amely nem végez a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
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mezőgazdasági tevékenységet.

Or. en

Indokolás

Az aktív termelés meghatározását a mezőgazdasági termelő által folytatott gazdálkodási 
tevékenységhez és nem a Bizottság által javasolt nem mezőgazdasági jellegű bevételhez kell 
kötni. A Bizottság javaslata továbbá súlyos adminisztratív költségekkel jár mind a hatóságok, 
mind pedig a mezőgazdasági termelők vonatkozásában, és ezt el kellene kerülni.

Módosítás 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja,
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek olyan
csoportja,

Or. en

Módosítás 559
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek olyan
csoportja:

Or. es
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Módosítás 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
sem odaítélés, sem átruházás útján az a 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

Or. es

Indokolás

E követelmény beillesztésével nem csak a nem gazdálkodó földtulajdonosok lehetséges 
beáramlását lehetne megelőzni, hanem azokat a meglevő, nem gazdálkodó földtulajdonosokat 
is kizárnák az új közvetlen támogatási rendszerbe való átlépésből, akik jelenleg támogatást 
igényelnek.

Módosítás 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők állnak fenn:

Or. en

Módosítás 562
Christofer Fjellner
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők állnak fenn:

Or. en

Módosítás 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
sem odaítélés, sem átruházás útján az a 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

Or. es

Indokolás

E követelmény beillesztésével nem csak a nem gazdálkodó földtulajdonosok lehetséges 
beáramlását lehetne megelőzni, hanem azokat a meglevő, nem gazdálkodó földtulajdonosokat 
is kizárnák az új közvetlen támogatási rendszerbe való átlépésből, akik jelenleg támogatást 
igényelnek.

Módosítás 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Közvetlen kifizetésben részesülhet az a 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek olyan
csoportja:

Or. en

Módosítás 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. en

Módosítás 566
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. en
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Módosítás 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. de

Módosítás 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. fr

Módosítás 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak az „aktív mezőgazdasági termelő” meghatározására irányuló javaslata nem 
kivitelezhető. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. en

Módosítás 571
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy 

törölve

Or. es

Indokolás

Az aktív mezőgazdasági termelő fogalmát a mezőgazdasági termelőtől elvárt mezőgazdasági 
minimumtevékenységhez kellene kötni, ami azt a cél szolgálná, hogy a potenciális 
kedvezményezettek köréből kizárja azokat, akiknek az üzleti tevékenysége nem vagy csak kis 
mértékben kötődik mezőgazdasági tevékenységhez.
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Módosítás 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , o

törölve

Or. es

Módosítás 573
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata általában hátrányosan érinti azokat a vállalatokat, amelyeket az agrár-
környezetvédelmi intézkedésekbe jelentős mértékben bevontak és továbbra is részt vesznek 
ezekben. Ezt el kell kerülni. Az agrár-környezetvédelmi intézkedésekben történő többéves 
kötelező részvétel az organikus termeléshez hasonlóan alapvető és hosszú távú üzleti döntésre 
utal, ezért a „kizöldítés” tekintetében jelentős hozzáadott értéket képvisel.

Módosítás 574
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 575
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en
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Módosítás 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 578
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Az aktív termelés meghatározását a mezőgazdasági termelő által folytatott gazdálkodási 
tevékenységhez és nem a Bizottság által javasolt nem mezőgazdasági jellegű bevételhez kell 
kötni. A Bizottság javaslata továbbá súlyos adminisztratív költségekkel jár mind a hatóságok, 
mind pedig a mezőgazdasági termelők vonatkozásában, és ezt el kellene kerülni.

Módosítás 579
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. pt

Módosítás 580
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 581
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
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Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) akik mezőgazdasági tevékenységet 
folytatnak vagy az 1782/2003/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotban 
tartanak fenn földet, vagy 

Or. en

Módosítás 583
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) akik nem termelnek vagy termesztenek 
mezőgazdasági termékeket, ideértve a
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást; vagy

Or. en

Módosítás 584
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) akik nem termelnek vagy termesztenek 
mezőgazdasági termékeket, ideértve a
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást; vagy
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Or. en

Módosítás 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) egy mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági területe, amelyet tiltott, 
nem mezőgazdasági tevékenységre 
használnak; vagy

Or. en

Módosítás 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) egy mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági területe, amelyet tiltott, 
nem mezőgazdasági tevékenységre 
használnak; vagy

Or. en

Módosítás 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 

a) rendszeresen és aktívan nem vesznek 
részt a mezőgazdasági üzem irányításában 
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mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, 

vagy működtetésében vagy 2011-ben nem 
folytattak mezőgazdasági tevékenységet; a 
tagállamok határozzák meg az ilyen 
részvétel meghatározására vonatkozó 
kritériumokat;

Or. es

Indokolás

E követelmény beillesztésével nem csak a nem gazdálkodó földtulajdonosok lehetséges 
beáramlását lehetne megelőzni, hanem azokat a meglevő, nem gazdálkodó földtulajdonosokat 
is kizárnák az új közvetlen támogatási rendszerbe való átlépésből, akik jelenleg támogatást 
igényelnek.

Módosítás 588
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
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege meghaladja a
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes jövedelme 5 %-át,

Or. it

Módosítás 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a a) akik, illetve amelyek esetében a 
mezőgazdasági tevékenység csak 
elenyésző részét teszi ki a gazdasági 
tevékenység egészének; vagy
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Or. en

Módosítás 590
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szerepelnek azon intézmények és/vagy 
helyzetek jegyzékén, amely kizárja őket a 
KAP keretében történő támogatásból; 
vagy

Or. pt

Módosítás 591
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) mezőgazdasági tevékenységük 
gazdasági tevékenységük egésze 
szempontjából nem meghatározó; ennek 
arányát az illetékes állam vagy a 
regionális hatóságok határozzák meg.

Or. es

Módosítás 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
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tevékenység; vagy

Or. en

Módosítás 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Módosítás 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. es
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Indokolás

A módosítás a Számvevőszék által is kiemelt végrehajtási problémák miatt a bekezdés törlését 
szorgalmazza. Egyetértünk azzal, hogy ezt a követelményt nagyon nehéz lenne betartatni.

Módosítás 595
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Módosítás 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. de



AM\907852HU.doc 173/180 PE492.791v01-00

HU

Módosítás 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az „aktív mezőgazdasági termelő” meghatározására irányuló javaslata nem 
megfelelő. A közvetlen támogatás mértéke önmagában nem árul el semmit a mezőgazdasági 
termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a tagállamoknak 
kell meghatározniuk.

Módosítás 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. es
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Módosítás 599
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Módosítás 600
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Módosítás 601
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Az aktív termelés meghatározását a mezőgazdasági termelő által folytatott gazdálkodási 
tevékenységhez és nem a Bizottság által javasolt nem mezőgazdasági jellegű bevételhez kell 
kötni. A Bizottság javaslata továbbá súlyos adminisztratív költségekkel jár mind a hatóságok, 
mind pedig a mezőgazdasági termelők vonatkozásában, és ezt el kellene kerülni.

Módosítás 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a területen nem folyik 
mezőgazdasági termékek termelése vagy 
tenyésztése, ideértve a betakarítást, az 
őrlést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást.

Or. en

Módosítás 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a területen nem folyik 
mezőgazdasági termékek termelése vagy 
tenyésztése, ideértve a betakarítást, az 
őrlést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást.

Or. en

Módosítás 604
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) akinek vagy amelynek a mezőgazdasági 
területe főként nem legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, vagy

Or. en

Módosítás 605
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott
minimumtevékenységeket.

b) és a szóban forgó területen a 4. cikk (1)
bekezdése c) pontjának megfelelően nem 
végez minimumtevékenységeket.

Or. en

Indokolás

A „természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott” 
területet nehéz minősíteni, és kérdéses, hogy ez a nem természetes, hanem inkább 
féltermészetes mezőgazdasági rendszerekben egyáltalán elterjedt gyakorlat-e. Például a 
folyamatos vetésforgóhoz hasonló ökológiai folyamatok a területek elcserjésedéséhez 
vezetnek, amelyet a legeltetés intenzitásával lehet ellensúlyozni.

Módosítás 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket. A tagállamok a 
földrajzi különbségek figyelembe vételével 
és a gazdálkodási típusok változtatásával 
határozzák meg, hogy a legeltető 
gazdálkodók jelentős állománysűrűséggel 
rendelkezzenek, valamint a szántóföldi 
termelők jelentős növénytermesztést 
folytassanak. 



PE492.791v01-00 178/180 AM\907852HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A tagállamok objektív kritériumok elfogadásával biztosítják, hogy az uniós támogatásból ne 
inaktív földtulajdonosok, hanem aktív mezőgazdasági termelők részesüljenek.

Módosítás 607
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok
vagy adott esetben a régiók által 
meghatározott minimumtevékenységeket.

Or. es

Módosítás 608
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

mezőgazdasági területe főként természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok
vagy a régiók által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. en
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Módosítás 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

akik, illetve amelyek esetében a
mezőgazdasági terület főként természetes 
módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és aki vagy amely a szóban
forgó területen nem végezte el a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjának megfelelően a 
tagállamok által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. en

Módosítás 610
Giancarlo Scottà, 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
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

(b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a tagállamok által 
meghatározott minimumtevékenységeket.

Or. it
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Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamokra kell bízni az aktív mezőgazdasági 
termelő fogalmi meghatározását.

Módosítás 611
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. it


