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Módosítás 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) eleget tesznek a tagállamok által 
meghatározott objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumoknak, 
amelyek biztosítják, hogy:
(i) a mezőgazdasági tevékenységük csak 
elenyésző részét teszi ki a gazdasági 
tevékenység egészének, és/vagy
(ii) elsődleges tevékenységük vagy 
társasági céljuk nem mezőgazdasági 
tevékenység; és/vagy

Or. en

Módosítás 613
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) elsődleges üzleti céljuk 
mezőgazdasági tevékenység folytatása a 4. 
cikk (1c) bekezdésével összhangban.
A közvetlen kifizetésekre való jogosultság 
nem alkalmazandó az alábbi 
szervezetekre:  közlekedési vállalatok, 
repülőterek, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások, 
kempingeket üzemeltető vállalkozások, 
bányavállalatok, nyilvános korlátolt 
felelőségű társaságok és nagy társulások, 
amelyek fő üzleti tevékenysége nem 
valamely mezőgazdasági tevékenység.

Or. de
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Módosítás 614
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 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) amelyeknek mezőgazdasági 
tevékenységei meghatározó részt 
képviselnek az összes gazdasági 
tevékenységükben; vagy

Or. en

Módosítás 615
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) 2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben 
nem vettek részt mezőgazdasági termelő 
tevékenységben.

Or. en

Módosítás 616
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) 2011-ben nem vettek részt 
mezőgazdasági termelő tevékenységben, 
azon fiatal termelők kivételével, akik a 
tevékenységüket 2012/2013/2014-ben 
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kezdték meg;

Or. en

Módosítás 617
Diane Dodds, James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) 2011-ben nem vettek részt 
mezőgazdasági termelő tevékenységben.

Or. en

Módosítás 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) nem viselik a közvetlen támogatásra 
bejelentett földeken végzett mezőgazdasági 
tevékenységgel kapcsolatos gazdaasági 
kockázatátot.

Or. en

Módosítás 619
James Nicholson, Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) aki vagy amely mezőgazdasági 
üzemében nem végez a tagállamok által a 
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4. cikk (1) bekezdése c) pontjának 
megfelelően meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. en

Módosítás 620
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) az érintett személyek repülőtereket, 
vasúttársaságokat, vízműveket, 
ingatlanvállalatokat, sport- és rekreációs 
területeket, vadászterületet, halászat és 
akvakultúra céljára kijelölt területet, 
kempingeket, vagy bármely egyéb hasonló 
– adott esetben, a tagállamok által 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján meghatározandó –
nem mezőgazdasági vállalkozást vagy 
tevékenységet működtetnek, hacsak az 
érintett személyek bizonyítékokkal nem 
tudják igazolni a tagállamok által 
megállapítandó előírásoknak megfelelően, 
hogy a legutolsó pénzügyi évben a 
közvetlen kifizetések éves összege nem éri 
el a nem mezőgazdasági tevékenységekből 
származó teljes bevételük 5 %-át, vagy 

Or. fr

Módosítás 621
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 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) őket valamint a mezőgazdasági 
termelőket nemzeti állami 
nyilvántartásban azonosítják, objektív 
kritériumok alapján;

Or. it

Módosítás 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) e személyek tényleges munkaidejük 
kevesebb, mint 50%-át töltik a 
mezőgazdasági üzemben;

Or. fr

Módosítás 623
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége vagy vállalati célja nem 
mezőgazdasági tevékenység.

Or. es

Módosítás 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége vagy vállalati célja a 4. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott mezőgazdasági 
tevékenység. Például ki kell zárni a 
közvetlen kifizetésekből az olyan 
vállalatokat, mint a közlekedési vállalatok, 
repülőterek, ingatlanvállalatok, 
sportpályákat üzemeltető vállalatok, 
kempingeket üzemeltető vállalkozások és 
bányavállalatok.

Or. en

Módosítás 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b b) fő tevékenységként közlekedési 
tevékenységeket végeznek, repülőtereket, 
ingatlanvállalatokat, sport- és rekreációs 
területeket, kempingeket, 
bányavállalatokat üzemeltetnek vagy 
egyéb, a tagállamok által objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján meghatározandó, nem 
mezőgazdasági tevékenységeket 
folytatnak.  A tagállamok dönthenek úgy, 
hogy a fent említett személyek 
jogosultságra tarthatnak igényt, 
amennyiben utóbbiak ellenőrizhető 
bizonyítékkal szolgálnak arra 
vonatkozóan, hogy nem tartoznak a b) és 
ba) pontokban ismertetett kategóriákba;
A tagállamok a fent felsoroltakhoz egyéb 
szereplőket adhatnak hozzá, illetve azok 
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közül egyes szereplőket kizárhatnak, 
feltéve, hogy döntésükről tájékoztatják a 
Bizottságot és döntésüket objektív és 
megkülönböztetésmentes alapon 
indokolják. 

Or. en

Módosítás 626
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 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) munkaidejük jelentős részét 
mezőgazdasági tevékenység tölti ki és 
bevételük jelentős része ilyen 
tevékenységekből származik a tagállamok 
által megállapított kritériumokkal 
összhangban.

Or. it

Módosítás 627
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b b)  mezőgazdasági tevékenységük csak 
elenyésző részét teszi ki gazdasági 
tevékenységük egészének, vagy a 
mezőgazdasági tevékenység gyakorlása 
nem képezi elsődleges üzleti 
tevékenységüket vagy vállalati céljukat;
.
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Or. fr

Módosítás 628
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) Az olyan vállalkozások, mint a 
közlekedési vállalatok, a repülőterek, az 
ingatlanvállalatok, a sportlétesítményeket 
működtető vállalkozások, a kempingek 
üzemeltetői és a bányavállalatok nem 
tekinthetők eleve aktív mezőgazdasági 
termelőknek, vagy nem részesülhetnek 
semmilyen közvetlen támogatásban, 
hacsak nem tudják bizonyítani, hogy nem 
vonatkoznak rájuk az a) és b) pontokban 
meghatározott kritériumok.
A tagállamok, vagy adott esetben a régiók, 
dönthetnek úgy, hogy a fenti listát egyéb 
típusú vállalatokkal egészítik ki, azt 
követően, hogy erről tájékoztatták a 
Bizottságot. 

Or. es

Módosítás 629
Eric Andrieu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b b)  az érintett személyek repülőtereket, 
vasúttársaságokat, vízműveket, 
ingatlanvállalatokat, sportpályákat és 
játszótereket, vadászat, halászat vagy 
akvakultúra céljára kijelölt területet, 
kempingeket irányítanak, vagy bármely 
egyéb elsődleges, nem mezőgazdasági 
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tevékenységet folytatnak; 

Or. fr

Módosítás 630
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. aki vagy amely mezőgazdasági 
üzemében nem végez a tagállamok által a 
4. cikk (1) bekezdése c) pontjának 
megfelelően meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Or. en

Módosítás 631
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en

Módosítás 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. es

Módosítás 633
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en

Módosítás 634
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. es

Módosítás 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. es

Módosítás 636
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en

Módosítás 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en
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Módosítás 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en

Módosítás 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

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 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a közvetlen támogatásban részesülőknek – a kapott összegtől fügetlenül –
meg kell felelniük a mezőgazdasági termelésben való aktív részvételre vonatkozó feltételnek, 
annak érdekében, hogy ne kapjanak támogatást olyan kedvezményezettek, akik olyan, 
természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott 
területeket jelentenek be, ahol nincsen szükség az előírt minimális fenntartási tevékenységek 
elvégzésére.  

Módosítás 641
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. A tagállamoknak objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
kell megállapítaniuk annak biztosítására, 
hogy ne részesülhessen közvetlen 
kifizetésben olyan természetes vagy jogi 
személy, aki a földterületét nem 
mezőgazdasági tevékenységre használja.
Ezért e rendelet 4. cikkének (1c) 
bekezdése kizárja a föld közlekedéssel, 
repterekkel, ingatlannal, sporttal, 
kempinggel és bányászattal kapcsolatos 
tevékenységekre való használatát, kivéve 
azokat az eseteket, amikor az üzemeltetők 
bizonyítani tudják, hogy az 1 
albekezdésben megfogalmazott 
kritériumok rájuk nem alkalmazandók.

Or. de
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Indokolás

A területalapú támogatásra vonatkozó „aktív mezőgazdasági termelő” értékelésnek a 
termőföld hasznosítását kell középpontba állítania. 

Módosítás 642
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 10 000 EUR-nál 
kisebb összegű közvetlen kifizetésben 
részesültek.

Or. de

Módosítás 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
első bekezdést nem alkalmazzák az olyan 
mezőgazdasági termelők esetében, akik az 
előző évben a közvetlen kifizetések 
bizonyos összegénél alacsonyabb összegű 
kifizetésben részesültek, ez az összeg nem 
haladhatja meg a 10 000 eurót.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés rugalmasságot biztosít annak érdekében, hogy a tényleges problémával az 
egyes tagállamokban fennálló helyzet figyelembevételével foglalkozzanak. Az 5000 eurós 
határ nem irányul a passzív mezőgazdasági termelők valódi problémájára, ugyanis többségük 
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5000 eurónál kevesebbet kapna és így mentesülne a bekezdésben foglaltak alól. Egyes 
államokban az 5000 eurós értékhatár valószínűleg nem érintené a nem valódi földművelőket, 
más államokban pedig ezt az értékhatárt nagy számok indokolhatják.

Módosítás 644
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 – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 2000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek, 
illetve a hegyvidéki, hátrányos természeti 
adottságú térségekben található 
mezőgazdasági üzemek vagy az elhagyott 
területeket helyreállító vállalatok 
esetében.

Or. it

Módosítás 645
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 2 000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. en
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Módosítás 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) és (2a) bekezdés nem 
alkalmazandó az olyan mezőgazdasági 
termelők esetében, akik az előző évben
1000 EUR-nál kisebb összegű közvetlen 
kifizetésben részesültek.

Or. en

Módosítás 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 1 000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. it

Módosítás 648
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 1 000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.
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Or. bg

Módosítás 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
(1) bekezdést nem alkalmazzák az olyan 
mezőgazdasági termelők esetében, akik az 
előző évben 5000 EUR-nál kisebb összegű 
közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. en

Módosítás 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
(1) bekezdést nem alkalmazzák az olyan 
mezőgazdasági termelők esetében, akik az 
előző évben 5000 EUR-nál kisebb összegű 
közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. en

Módosítás 651
Alfreds Rubiks

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

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben a tagállamok által 
meghatározott összegnél (1000 és 5000
euró között) alacsonyabb összegű 
közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. lv

Módosítás 652
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. Biztosítani kell a tagállamok számára 
azt a lehetőséget, hogy ne alkalmazzák az
(1) és a (2a) bekezdést azokra a 
termelőkre, akik az előző évben bizonyos
összegű közvetlen támogatásban
részesültek. Az adott összegről is a 
tagállamok döntenek. 

Or. en

Módosítás 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

2. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megállapítva azokat a 
körülményeket, amikor tilos egy terület 
nem mezőhazdasági célú felhasználása, 
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illetve az a közvetlen támogatások ki nem 
fizetését eredményezi.

Or. en

Módosítás 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) és (2) bekezdések 
alkalmazásában az egymással társult és 
egymáshoz kapcsolódó vállalkozások 
egyetlen vállalatnak tekintendők.   

Or. es

Módosítás 655
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 – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem részesülhetnek közvetlen 
kifizetésekben az olyan vállalatok, mint a 
közlekedési vállalatok, az 
ingatlanvállalatok, a sportpályákat 
üzemeltető vállalatok, az autópálya-építő 
vállalatok, a kempingek és 
bányavállalatok.
A tagállamok, azt követően, hogy 
tájékoztatták a Bizottságot, dönthetnek 
úgy, hogy a 2a. albekezdésben szereplő 
listát más típusú gazdálkodó egységekkel 
egészítik ki.
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Or. it

Módosítás 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
hátrányos természeti adottságú 
térségekben található mezőgazdasági 
üzemekre. 

Or. it

Módosítás 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A tagállamok megfelelő, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben 
az olyan természetes vagy jogi személyek, 
akik esetében a mezőgazdasági 
tevékenység gazdasági tevékenységük 
egészének csupán elenyésző részét teszi ki, 
és akiknek mezőgazdasági tevékenységből 
származó jövedelme nem haladja meg a 
kedvezményezett összjövedelmének egy 
bizonyos százalékát.

Or. en
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Módosítás 658
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A tagállamok megfelelő, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben 
az olyan természetes vagy jogi személyek, 
akik esetében a mezőgazdasági 
tevékenység gazdasági tevékenységük 
egészének csupán elenyésző részét teszi ki, 
és akiknek mezőgazdasági tevékenységből 
származó jövedelme nem haladja meg a 
kedvezményezett összjövedelmének egy 
bizonyos százalékát.

Or. en

Módosítás 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
(9) bekezdést nem alkalmazzák az olyan 
mezőgazdasági termelők esetében, akik az 
előző évben legfeljebb 5000 euró összegű 
közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőket aktívnak kell tekinteni, amennyiben a közös agrárpolitika és a jó 
földgazdálkodás révén részt vesznek a közjavak és az állami funkciók nyújtásában. A 
reptérként, golfpályaként, futbalpályaként stb. hasznosított földeket, és nem az egyes 
kedvezményezetteket kell kizárni a támogatásból. Ez a megoldás nem járna további 
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adminisztratív terhekkel.

Módosítás 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A tagállamok megfelelő, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határozhatnak meg annak biztosítására, 
hogy ne részesülhessenek közvetlen 
kifizetésben az olyan természetes vagy jogi 
személyek,
(a) akiknek, illetve amelyeknek 
mezőgazdasági tevékenységei gazdasági 
tevékenységeik egészének csak elenyésző 
részét teszik ki; és/vagy
(b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
tevékenység.
A közlekedési vállalatok, a repülőterek, az 
ingatlanvállalatok, sportpályát működtető 
vállalkozások, a kempingek és a 
bányavállalatok nem tekinthetők eleve 
aktív mezőgazdasági termelőknek, és nem 
részesülhetnek semmilyen közvetlen 
támogatásban, hacsak nem tudják 
bizonyítani, hogy nem vonatkoznak rájuk 
az első albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott kritériumok.
A tagállamok, azt követően, hogy 
megfelelően tájékoztatták a Bizottságot, 
dönthetnek arról, hogy a második 
albekezdésben szereplő listát kiegészítik-e 
más típusú gazdálkodó egységekkel, illetve 
arról törölnek-e ilyen gazdálkodó 
egységeket.

Or. en
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Indokolás

Nem aktív mezőgazdasági termelőknek nem juttatható támogatás. Ugyanakkor rendkívül 
problematikus olyan, kötelező érvényű előírásokat bevezetni, amelyek meghatározzák az aktív 
mezőgazdasági termelő fogalmát. Az egyes tagállamokban fennálló konkrét problémák 
kezeléséhez rugalmasságra van szükség. 

Módosítás 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok megfelelő objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben 
az olyan természetes vagy jogi személyek,
(a) akiknek, illetve amelyeknek 
mezőgazdasági tevékenységei gazdasági 
tevékenységeik egészének csak elenyésző 
részét teszik ki. A mezőgazdasági termelő 
tevékenység domináns szerepének 
ellenőrzését az előző két év 
adóbevallásainak értékelése révén kell 
elvégezni;
valamint
(b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
tevékenység.
A közlekedési vállalatok, a repülőterek, az 
ingatlanvállalatok, sportpályát működtető 
vállalkozások, a kempingek és a 
bányavállalatok nem tekinthetők eleve 
aktív mezőgazdasági termelőknek, és nem 
részesülhetnek semmilyen közvetlen 
támogatásban, hacsak nem tudják 
bizonyítani, hogy nem vonatkoznak rájuk 
az első albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott kritériumok.
A tagállamok, azt követően, hogy 
tájékoztatták a Bizottságot, úgy 



PE492.792v01-00 26/173 AM\907853HU.doc

HU

dönthetnek, hogy a második 
albekezdésben szereplő listát más típusú 
gazdálkodó egységekkel egészítik ki.

Or. it

Módosítás 662
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok megfelelő objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben 
az olyan természetes vagy jogi személyek,
(a) akiknek, illetve amelyeknek 
mezőgazdasági tevékenységei gazdasági 
tevékenységeik egészének csak elenyésző 
részét teszik ki; vagy
(b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége vagy vállalati célja nem 
mezőgazdasági tevékenység.
A közlekedési vállalatok, a repülőterek, az 
ingatlanvállalatok, sportpályát működtető 
vállalkozások, a kempingek és a 
bányavállalatok nem tekinthetők eleve 
aktív mezőgazdasági termelőknek, és nem 
részesülhetnek semmilyen közvetlen 
támogatásban, hacsak nem tudják 
bizonyítani, hogy nem vonatkoznak rájuk 
az első albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott kritériumok.
A tagállamok, azt követően, hogy 
tájékoztatták a Bizottságot, úgy 
dönthetnek, hogy a második 
albekezdésben szereplő listát más típusú 
gazdálkodó egységekkel egészítik ki.
A bekezdés nem alkalmazandó az olyan 
mezőgazdasági termelők esetében, akik az 
előző évben 5000 eurónál kisebb összegű 
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közvetlen kifizetésben részesültek.

Or. it

Módosítás 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 következők meghatározása 
céljából:

törölve

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,
(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint
(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. es

Indokolás

A fenti előírásokat feleslegessé teszi az a javaslatunk, miszerint ki kell zárni azokat a jogi 
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személyeket, amelyek elsődleges kereskedelmi vagy üzleti célkitűzései között nem szerepel a 
mezőgazdasági tevékenység. 

Módosítás 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 következőkre vonatkozóan:

törölve

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,
(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint
(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. de

Módosítás 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Rendeletre irányuló javaslat
9 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 következők meghatározása 
céljából:

törölve

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,
(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint
(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 666
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
9 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 következők meghatározása 
céljából:

törölve

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,
(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint
(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

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 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a következők meghatározása 
céljából:

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy iránymutatásokat fogadjon el
azokról a megfelelő, objektív, 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokról, amelyeket a tagállamok az 
(1) bekezdés alkalmazásakor 
használhatnak. 

Or. en

Módosítás 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,

törölve

Or. en

Módosítás 669
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása (a) az (1) bekezdés alkalmazása 
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szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,

szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok
értékének meghatározása még nem 
végleges, valamint az új mezőgazdasági 
termelők esetében,

Or. es

Módosítás 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,

(a) az (1) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok
értékének meghatározása még nem 
végleges, valamint az új mezőgazdasági 
termelők esetében,

Or. es

Módosítás 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve
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Or. en

Módosítás 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve

Or. en

Módosítás 673
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve

Or. es

Módosítás 674
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon szabály alóli kivételek, miszerint a 
legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve

Or. pt

Módosítás 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) azon szabály alóli kivételek, miszerint 
a legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve

Or. ro

Módosítás 676
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

törölve

Or. en
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Módosítás 677
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

törölve

Or. en

Módosítás 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a társult és kapcsolt vállalkozás 
meghatározása az e cikk (3a) bekezdése 
alkalmazásában.  

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy a társult és kapcsolt vállalkozások egyetlen vállalkozásnak minősüljenek, 
ezáltal megelőzve, hogy a vállalkozások így kerüljék el az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
foglalt előírásoknak való megfelelési kötelezettségüket. A társult és kapcsolt vállalkozások 
meghatározását ugyanolyan módon kell egyértelművé tenni, mint az egyéb közösségi 
jogszabályok esetében.
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Módosítás 679
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamoknak 2013. október 31-ig 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokat kell meghatározniuk annak 
biztosítására, hogy ne részesülhessenek 
közvetlen kifizetésben az olyan egyének 
vagy kollektívák, akik vagy amelyek 
mezőgazdasági tevékenysége vagy 
elsődleges üzleti céljai gazdasági 
tevékenységük egészének csupán 
elenyésző részét teszik ki.

Or. pt

Módosítás 680
Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A tagállamok továbbá kizárhatják az 
intenzív tenyésztést végző mezőgazdasági 
üzemekhez tartozó területeket.

Or. pl

Módosítás 681
Ivari Padar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
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hogy az 56. cikkel összhangban 
végrehajtási aktusokat fogadjon el olyan
kritériumok meghatározására, melyek 
alapján megállapítható, hogy egy 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe mikor tekinthető főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területnek.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági terület állapotára vonatkozó kritériumok meghatározását a végrehajtási 
aktus révén kell elvégezni és az érintett bizottságban kell megvitatni, mivel a tagállami 
szakértők ismerik leginkább saját területeik sajátosságait.

Módosítás 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem részesülhetnek közvetlen kifizetésben 
az olyan közjogi jogi személyek, mint az 
államok, regionális vagy helyi hatóságok, 
vagy természetes vagy jogi személyek, 
illetve természetes vagy jogi személyek 
csoportja, ha az érintett személyek 
repülőtereket, vasúttársaságokat, 
vízműveket, ingatlanvállalatokat, sport- és 
rekreációs területeket, vadászterületet, 
halászat és akvakultúra céljára kijelölt 
területet, kempingeket, vagy bármely 
egyéb hasonló – adott esetben, a 
tagállamok által objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján meghatározandó – nem 
mezőgazdasági vállalkozást vagy 
tevékenységet működtetnek, hacsak az 
érintett személyek ellenőrizhető 
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bizonyítékokkal nem tudják igazolni a 
tagállamok által megállapítandó 
előírásoknak megfelelően, hogy a 
legutolsó pénzügyi évben – amelyre 
vonatkozóan az említett bizonyítékok 
rendelkezésre állnak – a közvetlen 
kifizetések éves összege eléri a nem 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó teljes bevételük legalább 5 %-át. 

Or. en

Módosítás 683
Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A tagállamok továbbá kizárhatják az 
olyan területeket, ahol GMO-termesztés 
folyik.

Or. pl

Módosítás 684
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 a. cikk
A közvetlen támogatásból való kizárás
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:
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a) a szóban forgó kifizetéseket 
megpályázók a földet nem művelik, vagy 
nem gazdálkodnak rajta aktívan, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot 
fenntartásával, e rendelet 4. cikkének 
megfelelően;
b) azok a mezőgazdasági termelők, akik 
nem fenntartható gazdálkodási 
rendszereket üzemeltetnek: olyan 
növénytermesztési és állattenyésztési 
gyakorlatok, amelyek szisztematikusan és 
súlyosan megszegik a kölcsönös 
megfeleltetés szabályait a nem megfelelő 
tápanyag-gazdálkodás és az ennek 
következtében kialakuló vízszennyezés, 
illetve amiatt, hogy túl nagy az 
állománysűrűség a rendelkezésre álló 
területhez képest, nagy a külső energiától, 
a biocidektől, az antibiotikumoktól, a víz-
és tápanyaginputoktól való függés;
c) és a szóban forgó területen nem 
végeznek minimumtevékenységeket a 4. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának 
megfelelően.
2. Az (1) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
értékének meghatározása még nem 
végleges, valamint az új mezőgazdasági 
termelők esetében.

Or. en

Módosítás 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk



PE492.792v01-00 40/173 AM\907853HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve

A közvetlen kifizetések odaítélésének 
minimumkövetelményei
1.
A tagállamok a következő esetekben nem 
ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:
a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 100 
EUR,
b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint egy 
hektár.
A tagállamok mezőgazdaságuk 
szerkezetének figyelembevétele érdekében 
a IV. mellékletben megadott határokon 
belül kiigazíthatják az a) és b) pontban 
említett felső határokat.
2. Abban az esetben, ha a IV. címben 
említett, állatokra vonatkozó termeléstől 
függő támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelő az érintett 
tagállam által az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában kiválasztott 
küszöbértéknél kevesebb hektárszámmal 
rendelkezik, a szóban forgó tagállam az 
(1) bekezdés a) pontját alkalmazza.
3. Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák a 
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legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri 
szigetekre.
4. Bulgária és Románia esetében a 2014. 
és 2015. év tekintetében az (1) 
bekezdésben említett igényelt vagy 
odaítélendő összeg a V. melléklet A. 
pontjában a megfelelő év vonatkozásában 
meghatározott összeg alapján kerül 
kiszámításra.

Or. fr

Módosítás 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a következő két eset 
egyikében nem ítélnek oda közvetlen 
támogatást a mezőgazdasági termelőnek:

Or. es

Indokolás

A megfogalmazás módosítása azt hivatott egyértelművé tenni, hogy a tagállamok a két eset 
egyikét választhatják. 

Módosítás 687
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 

törölve



PE492.792v01-00 42/173 AM\907853HU.doc

HU

…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 100 
EUR,

Or. en

Módosítás 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 100
EUR,

(a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 500
EUR,

Or. it

Módosítás 689
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 100
EUR,

a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 300
EUR,
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Or. es

Indokolás

A kevés tevékenységet végző, vagy tevékenységet egyáltalán nem végző termelők elveszítik a 
támogatásra való jogosultságukat.

Módosítás 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 100 
EUR,

(a) ha az adott naptári évben igényelt vagy 
odaítélendő közvetlen kifizetések teljes 
összege – figyelmen kívül hagyva a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 150 
EUR;

Or. en

Indokolás

150 euró megfelelőbb szint, mivel az igénylés kezelésével kapcsolatos adminisztratív költségek 
gyakran meghaladják a 100 eurót. 

Módosítás 691
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 

törölve
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cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint egy 
hektár.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság közzétett statisztikái szerint 2010-ben 3 224 180 mezőgazdasági termelő 
kapott évi 500 eurónál kevesebb támogatást. A meghatározott kategóriák alapján nem 
deríthető ki, hogy hány termelőt érintene a 100 eurónál alacsonyabb összegű támogatás. 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Módosítás 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint egy
hektár.

(b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint két
hektár.

Or. it

Módosítás 693
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 

(b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
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mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint egy
hektár.

mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint két
hektár.

Or. es

Indokolás

A kevés tevékenységet végző, vagy tevékenységet egyáltalán nem végző termelők elveszítik a 
támogatásra való jogosultságukat.

Módosítás 694
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mezőgazdaságuk 
szerkezetének figyelembevétele érdekében 
a IV. mellékletben megadott határokon 
belül kiigazíthatják az a) és b) pontban 
említett felső határokat.

törölve

Or. en

Módosítás 695
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, ha a IV. címben 
említett, állatokra vonatkozó termeléstől 
függő támogatásban részesülő 

törölve
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mezőgazdasági termelő az érintett 
tagállam által az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában kiválasztott 
küszöbértéknél kevesebb hektárszámmal 
rendelkezik, a szóban forgó tagállam az 
(1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

Or. en

Módosítás 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, ha a IV. címben 
említett, állatokra vonatkozó termeléstől 
függő támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelő az érintett 
tagállam által az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában kiválasztott 
küszöbértéknél kevesebb hektárszámmal 
rendelkezik, a szóban forgó tagállam az 
(1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

törölve

Or. en

Módosítás 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, ha a IV. címben 
említett, állatokra vonatkozó termeléstől 
függő támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelő az érintett tagállam 
által az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában kiválasztott 

2. Abban az esetben, ha a IV. címben 
említett, termeléstől függő állatokkal 
kapcsolatos támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelő a valamely
tagállam által az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában kiválasztott 
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küszöbértéknél kevesebb hektárszámmal 
rendelkezik, a szóban forgó tagállam az (1) 
bekezdés a) pontját alkalmazza.

küszöbértéknél kevesebb hektárszámmal 
rendelkezik, a szóban forgó tagállam az (1) 
bekezdés a) pontját alkalmazhatja.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő, állatokkal kapcsolatos támogatás esetén választható lehetőséggé kell 
tenni a tagállamok számára a kvóta küszöbérték alkalmazását. Egyes tagállamok továbbra is 
a jogosultságra vonatkozó jelenlegi szabályokat kívánják követni, azaz valamennyi 
mezőgazdasági termelő tekintetében egységes jogosultsági feltételeket kívánnak alkalmazni. 
Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában 
ugyanazokat a minimumkövetelményeket alkalmazzák, azaz lehetőséget kell biztosítani 
számukra a területi küszöb (1ha) alkalmazására azokkal a mezőgazdasági termelőkkel 
szemben is, akik állatokkal kapcsolatos támogatást igényelnek. 

Módosítás 698
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák a 
legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri 
szigetekre.

törölve

Or. en

Módosítás 699
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Bulgária és Románia esetében a 2014. 
és 2015. év tekintetében az (1) 
bekezdésben említett igényelt vagy 

törölve
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odaítélendő összeg a V. melléklet A. 
pontjában a megfelelő év vonatkozásában 
meghatározott összeg alapján kerül 
kiszámításra.

Or. bg

Módosítás 700
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
– 70 %-kal az 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
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3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés gátolja a fokozott versenyképességet, mivel a mezőgazdasági 
üzemszerkezet felbomlását ösztönzi, és azt jelzi, hogy a strukturális bővítés nem kívánatos.
Továbbá számos jótékonysági szervezetre is negatív hatással lesz, mivel nem irányul célzottan 
sem a legnagyobb kedvezményezettekre, sem a legjövedelmezőbb mezőgazdasági üzemekre.
Emellett további adminisztratív terheket jelentene és problematikus volna a 
kedvezményezettek közötti egyenlő bánásmód elve tekintetében.

Módosítás 701
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
40 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.
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2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. de

Indokolás

Elutasításba ütközik a közvetlen kifizetések mértékének csökkentése vagy maximalizálása, 
melyhez a mezőgazdasági üzemek egyedi elszámoltathatósága párosul a bérek és a nem 
bérjellegű költségek tekintetében, mivel ez hátrányos megkülönböztetést jelentene és további 
adminisztratív terheket vonna maga után.   A bérköltség, mint tényező, szintén ellentétes a 
mezőgazdasági üzemek támogatásának alapvető indokával, ami a közjavak biztosítása. A bér 
nem tartozik a közjavak közé.

Módosítás 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
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naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en

Módosítás 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
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A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
40 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. it

Módosítás 704
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en
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Módosítás 705
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.
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Or. en

Módosítás 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
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javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en

Módosítás 707
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása
1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:
– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.
2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.
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3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en

Módosítás 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása

Degresszív moduláció 

Or. en

Módosítás 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása

A kifizetések önkéntes, fokozatos 
csökkentése és maximalizálása

Or. en

Indokolás

A kifizetések maximalizálásáról a tagállamoknak kell dönteniük.
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Módosítás 710
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések fokozatos csökkentése és 
maximalizálása

A kifizetések fokozatos csökkentése

Or. en

Módosítás 711
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:

törölve

– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.

Or. en

Módosítás 712
Jens Rohde

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

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:

törölve

– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
– 70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
–  100 %-kal a 300 000 EUR feletti 
sávban.

Or. en

Indokolás

A maximalizálással kapcsolatos javaslat akadályozza a mezőgazdasági ágazat versenyképes 
strukturális fejlődését és szükségtelenül magas adminisztratív terhekkel jár.

Módosítás 713
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:

törölve

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;
40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban; 
70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;
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100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.

Or. ro

Módosítás 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1. A tagállamok előírhatják a kifizetések 
fokozatos csökkentését a nagyobb 
mezőgazdasági üzemek vonatkozásában

Or. en

Módosítás 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen
kell csökkenteni:

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a 300 000 eurót 
meghaladó összegek esetében 4 
százalékponttal kell csökkenteni.

Or. en

Indokolás

A degresszív moduláció jelenlegi rendszere eddig jól működött, és a továbbiakban is fent kell 
tartani.

Módosítás 716
Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen
kell csökkenteni:

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a 300 000 eurót 
meghaladó összegek esetében 4 
százalékponttal kell csökkenteni.

Or. en

Módosítás 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen
kell csökkenteni:

1. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet értelmében a mezőgazdasági 
termelőnek egy adott naptári évben 
nyújtandó közvetlen kifizetések összegét a 
következőképpen csökkentik:

Or. en

Módosítás 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 

1. Amennyiben egy tagállam él az (1) 
bekezdésben körvonalazott lehetőséggel, 
az e rendelet értelmében a mezőgazdasági 
termelőnek egy adott naptári évben 
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kell csökkenteni: nyújtandó közvetlen kifizetések összegét a 
következőképpen kell csökkenteni:

Or. en

Módosítás 719
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét, beleértve az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra a 29. cikk 
szerint nyújtott támogatást is, a
következőképpen kell csökkenteni:

Or. fr

Indokolás

Mivel az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott 
támogatás a termelés aktusához kötődik, a kifizetéseknek a fokozatos csökkentési és 
maximalizálási intézkedések alá vonását a segélyek méltányosabb elosztásának szándéka is 
indokolja.

Módosítás 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni:

1. Az e rendelet értelmében a 
mezőgazdasági termelőnek egy adott 
naptári évben nyújtandó közvetlen
kifizetések összegét a következőképpen 
kell csökkenteni, és a csökkentés 
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valamennyi, az első pillér alatt eszközölt 
kifizetésre alkalmazandó:

Or. fr

Módosítás 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 722
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 723
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de 
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve
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Or. en

Módosítás 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 20 %-kal a 20 000 EUR feletti, de 50 000
EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. pt

Módosítás 725
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 10 %-kal a 25 000 EUR feletti, de 50 000
EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 10 %-kal a 25 000 EUR feletti, de 50 000
EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr
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Módosítás 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

20 %-kal az 50 000 EUR feletti, de 75 000
EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr

Módosítás 728
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 20 %-kal az 50 000 EUR feletti, de 75 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 50 %-kal az 50 000 EUR feletti, de 75 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. pt
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Módosítás 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

20 %-kal a 100 000 EUR feletti, de
130 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr

Módosítás 731
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 5 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 732
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 30 %-kal az 150 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 733
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 20 %-kal a 300 000 EUR feletti, de 400 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. bg

Módosítás 734
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 100 %-kal a 100 000 EUR feletti sávban.

Or. en

Indokolás

2010-ben csak a kedvezményezettek 0,41%-a részesült évi 100 000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetésben, ami a közvetlen kifizetésre vonatkozó teljes költségvetési tétel 16,22%-át tette ki.
Csak a kedvezményezettek 0,11%-a részesült évi 200 000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetésben, ami a közvetlen kifizetésre vonatkozó teljes költségvetési tétel 8,40%-át tette ki.

Módosítás 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. 100 %-kal a 100 000 EUR feletti sávban.

Or. fr
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Módosítás 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – a szóban forgó csökkentések 
alkalmazása után járó összeg nem 
haladhatja meg a 100 000 eurót.

Or. pt

Módosítás 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 738
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 739
Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 30 %-kal a 75 000 EUR feletti, de 100 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr

Módosítás 741
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 30 %-kal a 75 000 EUR feletti, de 100 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 80 %-kal az 50 000 EUR feletti, de 75 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. pt

Módosítás 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40 %-kal a 150 000 EUR feletti, de
200 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 40 %-kal a 130 000 EUR feletti, de 160 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr

Módosítás 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 10 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 745
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 60 %-kal a 200 000 EUR feletti, de 250 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 746
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 40 %-kal a 200 000 EUR feletti, de
250 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 40 %-kal a 400 000 EUR feletti, de 500 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. bg

Módosítás 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. fr

Módosítás 749
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 750
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

törölve

Or. en

Módosítás 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 70 %-kal a 160 000 EUR feletti, de 200 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. fr

Módosítás 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 15 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 300 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. en

Módosítás 753
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 70 %-kal az 500 000 EUR feletti, de 600 
000 EUR-t nem meghaladó sávban;

Or. bg

Módosítás 754
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 80%-kal a 250 000 EUR feletti sávban;

Or. lv

Módosítás 755
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 %-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 20 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban;

Or. en

Módosítás 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. törölve

Or. en

Módosítás 757
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. törölve
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Or. es

Indokolás

Itt egy technikai kiigazításról van szó, melynek célja az egyes sávokban alkalmazott 
csökkentéséket követően a támogatás felső határának 300 000 euróban történő megállapítása.

Módosítás 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 100 %-kal a 200 000 EUR feletti sávban.

Or. fr

Módosítás 759
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 100 %-kal a 250 000 EUR feletti sávban.

Or. en

Módosítás 760
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 4 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.

Or. en
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Indokolás

A felső határok ezen időszakra vonatkozó meghatározása során a szint nem lehet a jelenleg 
alkalmazott degresszivitási szintnél magasabb vagy attól eltérő. Ellenkező esetben azokat a 
mezőgazdasági termelőket büntetnénk, akik hatékony üzleti modelleket alkalmaznak, és akik 
versenyképességük megőrzése érdekében gyakran jelentős összegeket fordítottak 
mezőgazdasági üzemük racionalizálására, bővítésére vagy a szerkezeti változásokhoz és a 
piaci környezethet való hozzáigazítására.

Módosítás 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 20 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.

Or. en

Módosítás 762
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 20 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.

Or. en

Módosítás 763
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 20 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban.
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Or. en

Módosítás 764
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 100 %-kal az 500 000 EUR feletti 
sávban.

Or. en

Módosítás 765
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 %-kal a 300 000 EUR feletti sávban. – 100 %-kal a 600 000 EUR feletti sávban.

Or. bg

Módosítás 766
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szóban forgó csökkentések 
alkalmazása után járó összeg nem 
haladhatja meg a 300 000 eurót.

Or. es
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Módosítás 767
Ulrike Rodust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azon szövetkezetekre és más jogi 
személyekre, melyeknek a tagjai együtt 
működtetnek egy mezőgazdasági üzemet, 
vagy amelyeket több, közvetlen 
kifizetésben részesülő mezőgazdasági 
termelőből alkot, valamint amelyek 
támogatásokat vesznek át és kezelnek, 
mielőtt azokat teljes mértékben elosztanák 
tagjaik között, akikre, mint egyénekre, az 
(1) bekezdés alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a felső határok alkalmazása során a csökkentések ne sújtsák az olyan 
szervezeteket, mint a szövetkezetek – különösen a mezőgazdasági termelés szintjén –, a 
mezőgazdasági termelői csoportok (GAEC) és a mezőgazdasági berendezések felhasználására 
szerveződött szövetkezetek (CUMA).   A temelőszövetkezetek még nagyobb jelentőséget 
nyernek, ha tekintetbe vesszük a mezőgazdaság versenyképességének további javítását. A 
termelőszövetkezeteket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni.

Módosítás 768
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azon szövetkezetekre és más jogi 
személyekre, melyeknek a tagjai együtt 
működtetnek egy mezőgazdasági üzemet, 
vagy amelyeket több, közvetlen 
kifizetésben részesülő mezőgazdasági 
termelőből alkot, valamint amelyek 
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támogatásokat vesznek át és kezelnek, 
mielőtt azokat teljes mértékben elosztanák 
tagjaik között, akikre, mint egyénekre, az 
(1) bekezdés alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A temelőszövetkezetek még nagyobb jelentőséget kapnak.

Módosítás 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azon szövetkezetekre vagy más jogi 
személyekre, köztük nonprofit 
szervezetekre, amelyek célja a föld és/vagy 
a történelmi környezet közhasznú aktív 
védelme és igazgatása megőrzés céljából, 
illetve amelyek több, közvetlen 
kifizetésben részesülő mezőgazdasági 
termelőből és mezőgazdasági üzemből álló 
csoportot alkotnak, és amelyek átveszik és 
kezelik a kifizetéseket, mielőtt azokat teljes 
mértékben elosztanák tagjaik között, vagy 
olyan mezőgazdasági üzemekre, 
amelyekre, mint egyénekre, az (1) 
bekezdés előírásai vonatkoznak vagy 
vonatkoznának, amennyiben valamely 
tagállam úgy határoz, hogy e rendelet 
alkalmazásában üzemek egy csoportját 
egyéni és egymástól elkülönülő gazdasági 
egységeknek ismeri el.   

Or. en

Indokolás

A felső összeghatár alkalmazása során el kell kerülni azt, hogy a szövetkezetekre és hasonló 
termelői csoportokra és bizonyos típusú, nagy nonprofit szervezetekre olyan csökkentéseket 
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alkalmazzanak, amelyeknek kizárólag az egyéni tagjaikra vagy az egymástól elkülönülő 
mezőgazdasági üzemekre kellene vonatkozniuk.

Módosítás 770
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azon szövetkezetekre és más jogi 
személyekre, amelyeken belül több, 
közvetlen kifizetésben részesülő 
kedvezményezett csoportosul, és amelyek 
átveszik és kezelik a kifizetéseket, mielőtt 
azokat teljes mértékben elosztanák tagjaik 
között, akikre, mint egyénekre, az (1) 
bekezdés előírásai vonatkoznak.

Or. es

Indokolás

Ez megakadályozza, hogy a szövetkezeteket és termelői csoportokat megkössék a tagjaikra 
mint egyénekre vonatkozó korlátozások. 

Módosítás 771
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az első bekezdésben említettek dacára 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
közvetlen kifizetéskre vonatkozó 
csökkentések ne eredményezzenek a 
kevésbé hatékony mezőgazdasági 
üzemeknek kedvező, és a hatékonyabb 
üzemekre nézve hátrányosabb helyzetet, és 
e cikkben ennek megfelelően 
mérsékelniük kell e csökkentések 
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mértékét.

Or. en

Módosítás 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 773
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 

törölve
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nyújtandó kifizetéseket.

Or. ro

Módosítás 774
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket –  
melyek az adott ágazatban alkalmazott 
nemzeti átlagbéren alapulnak, beleértve 
az üzemmel kapcsolatos adókat és/vagy a
foglalkoztatást, a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adókat és társadalombiztosítási 
járulékokat is – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket. A fokozatos 
csökkentést ellensúlyozni is lehet az olyan 
mezőgazdasági üzemek vagy termelők 
esetében, amelyek vagy akik a 4. cikkben 
meghatározott fejlett, fenntartható 
gazdálkodási rendszereket alkalmazzák.  

Or. en

Módosítás 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

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

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat, valamint 
az egyes mezőgazdasági műveletekhez 
alkalmazott alvállalkozók igénybevételével 
járó költségeket is beleértve – le kell vonni 
a termelőnek eredetileg járó közvetlen 
kifizetések teljes összegéből, figyelmen 
kívül hagyva az e rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján nyújtandó kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 776
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
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a munkaerővel 
kapcsolatos költségeket – fizetések, bérek 
és utalványok, melyeket 
munkaerőegységre vetített átalányösszeg 
alapján számolnak ki, figyelembe véve a 
családtagok által végzett munkát is – le 
kell vonni a termelőnek eredetileg járó 
közvetlen kifizetések teljes összegéből, 
figyelmen kívül hagyva az e rendelet III. 
címének 2. fejezete alapján nyújtandó 
kifizetéseket.

Or. it
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Módosítás 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabérek 50%-
át – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat 
és társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

Or. fr

Módosítás 778
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg
kiszámításakor figyelmen kívül kell 
hagyni az e rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján nyújtandó kifizetéseket.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a bérmunkát alkalmazó és az egyéb 
üzleti modellt – pl. partnerségek és/vagy alvállalkozók igénybevétele különleges 
mezőgazdasági műveletekhez – választó mezőgazdasági termelők között.

Módosítás 779
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket és 
juttatásokat – a foglalkoztatáshoz, a 
családtagok munkájának 
igénybevételéhez és a szolgáltatások 
megvásárlásához kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

Or. de

Módosítás 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
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társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből.

Or. pt

Módosítás 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Ha egy tagállam úgy határoz, hogy él
az (1) bekezdésben foglalt lehetőségekkel, 
a (2) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
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kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat, valamint 
mezőgazdasági termelőszövetkezet 
esetében a tagok között felosztott 
nyereséget is beleértve – le kell vonni a 
termelőnek eredetileg járó közvetlen 
kifizetések teljes összegéből, figyelmen 
kívül hagyva az e rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján nyújtandó kifizetéseket.

Or. es

Indokolás

A javaslat értelmében foglalkoztatás tekintetében számításba kell venni azokat az aktív egyéni 
mezőgazdasági termelőket, akik olyan mezőgazdasági termelőszövetkezetben tagok, amelyik 
valamennyi tagja nevében közös finanszírozási igénylést nyújt be.  

Módosítás 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat is 
beleértve – le kell vonni a termelőnek 
eredetileg járó közvetlen kifizetések teljes 
összegéből, figyelmen kívül hagyva az e 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett összeg úgy 
kerül kiszámításra, hogy a mezőgazdasági 
termelő által az előző évben valóban 
kifizetett és bejelentett munkabéreket – a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és 
társadalombiztosítási járulékokat, valamint 
mezőgazdasági termelőszövetkezet 
esetében a tagok között felosztott 
nyereséget is beleértve – le kell vonni a 
termelőnek eredetileg járó közvetlen 
kifizetések teljes összegéből, figyelmen 
kívül hagyva az e rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján nyújtandó kifizetéseket.

Or. es

Indokolás

A javaslat záradékot beillesztését javasolja annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
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foglalkoztatás tekintetében számításba vegyék azokat az aktív egyéni mezőgazdasági 
termelőket, akik olyan mezőgazdasági termelőszövetkezetben tagok, amelyik valamennyi tagja 
nevében közös finanszírozási igénylést nyújt be. 

Módosítás 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

törölve

Or. es

Indokolás

A (3) bekezdés törlésére vonatkozó javaslat célja a maximalizálási mechanizmus 
alkalmazásának egyszerűsítése és megkönnyítése, mivel a horizontális rendeletre irányuló 
javaslat 62. cikke már tartalmaz egy mentesítési záradékot.

Módosítás 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 

törölve
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javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

Or. en

Indokolás

A szabályok kijátszására vonatkozó záradék rendelkezéseinek való megfelelés várható 
nehézségei miatt (és figyelembe véve, hogy számos esetben az erre készülő gazdálkodók 
lépéseinek nyomon követése egyszerűen lehetetlen), e rendelkezés törlését kérjük.

Módosítás 787
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

törölve

Or. ro

Módosítás 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 

3. Ha egy tagállam úgy határoz, hogy 
kihasználja az (1) bekezdésben foglalt 
lehetőséget, annak a tagállamnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ne kapjanak 
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javaslat közzétételi időpontjától 
mesterségesen olyan feltételeket 
teremtettek, amelyek lehetőséget adnak 
nekik e cikk hatásainak elkerülésére.

kifizetést azok a mezőgazdasági termelők, 
akikről kiderül, hogy az e rendeletre 
vonatkozó bizottsági javaslat közzétételi 
időpontjától mesterségesen olyan 
feltételeket teremtettek, amelyek 
lehetőséget adnak nekik e cikk hatásainak 
elkerülésére.

Or. en

Módosítás 789
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések fokozatos csökkentéséből 
adódó összeg annál a tagállamnál és 
régióban marad, ahonnan ered, és 
felhasználható a vidékfejlesztésre 
vonatkozó (.../.../EK) rendelet szerinti 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések fokozatos csökkentéséből 
adódóan levont összeg annál a 
tagállamnál és régióban marad, ahonnan 
ered, és felhasználható a vidékfejlesztésre 
vonatkozó (.../.../EK) rendelet szerinti 
tevékenységekre.

Or. en
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Indokolás

Egyértelműségre van szükség olyan esetekben, amikor ugyanazt a mezőgazdasági parcellát 
két különböző mezőgazdasági termelő is felhasználhatja közvetlen támogatás igénylése 
céljából és például vidékfejlesztési programok keretében.

Módosítás 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében az e. 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 áll rendelkezésre. A 
tagállam dönthet úgy, hogy ezt az összeget 
a(z) […/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre különíti el, vagy 
használhatja az első pillér keretében, az e 
rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként vagy termeléstől függő 
támogatásként a nehézséggel küzdő 
ágazatok számára. 

Or. es

Indokolás

Ez a bekezdés a bizottsági javaslat 7. cikke (2) bekezdésének módosított változata.

Módosítás 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
esetében az e. 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 áll rendelkezésre. A 
tagállam dönthet úgy, hogy ezt az összeget 
a(z) […/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre különíti el, vagy 
használhatja az első pillér keretében, az e 
rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként a nehézséggel küzdő 
ágazatok számára. 

Or. es

Indokolás

Új (3) bekezdés kerül beillesztésre, amely az eredetileg a 7.2. cikkben szereplő 
rendelkezéseket tartalmazza és az említett cikk módosításával igazolható. A maximalizálásból 
nyert források felhasználásáról szóló részt azonban megváltoztattuk, mivel úgy érezzük, hogy 
a tagállamnak kell határoznia arról, hogyan használja fel az összeget.

Módosítás 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk végrehajtása során levont 
minden összeg a levonás helye szerinti 
tagállamban vagy régióban marad, és a 
tagállam vagy régió belátása szerint 
felhasználhatja nemzeti tartalék céljára 
vagy vidékfejlesztési programhoz.
Amennyiben a tagállam vagy régió úgy 
határoz, hogy a maximalizálásból 
származó összegeket vidékfejlesztési 
programra fordítja, a társfinanszírozási 
szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az (1) bekezdés 
alkalmazása miatt levont összegeket 
elkülöníthetik az e rendelet III. címének 
4. fejezete értelmében a fiatal 
mezőgazdasági termelők részére adható 
támogatásokra, vagy a IV. fejezet szerinti, 
termeléstől függő támogatásra, vagy 
határozhatnak úgy, hogy e pénzösszeget 
az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedés 
finanszírozására különítik el.

Or. es

Indokolás

Új albekezdés kerül beillesztésre, amely az eredetileg a 7.2. cikkben szereplő rendelkezéseket 
tartalmazza és az említett cikk módosításával igazolható. A maximalizálásból nyert források 
felhasználásáról szóló részt azonban megváltoztattuk, mivel úgy érezzük, hogy a tagállamnak 
kell határoznia arról, hogyan használja fel az összeget.
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Módosítás 795
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk alkalmazását követően 
felhasználatlanul maradt összegnek az 
adott tagállamban kell maradnia – az első 
pillér keretében –, hogy felhasználhassa 
azokban az esetekben, ahol alternatív 
finanszírozási forrás nem áll 
rendelkezésre, a foglalkoztatás megőrzését 
segítő, termeléssel kapcsolatos 
támogatásra jogosult ágazatok 
támogatására.

Or. bg

Módosítás 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. a kifizetések fokozatos csökkentéséből 
vagy a maximalizálásból származó összeg 
annál a tagállamnál és régióban marad, 
ahonnan származik, és a második pillér 
szerinti tevékenységekre kell felhasználni;

Or. de

Módosítás 797
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok vagy a mezőgazdasági 
hatáskörrel rendelkező intézményesített 
régióknak az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programok számára uniós 
támogatásként elérhetővé kell tenniük a 
maximalizálás eredményeképpen 
keletkező becsült összeget az e cikkben 
foglaltak szerint. E támogatást a 
finanszírozás helye szerinti tagállamban 
vagy régióban kell alkalmazni a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint. A 
maximalizálás 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.

Or. es

Módosítás 798
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kifizetések fokozatos 
csökkentéséből adódóan levont összeg 
annál a tagállamnál és régióban marad, 
ahonnan ered, és felhasználható a 
vidékfejlesztésre vonatkozó (.../.../EK) 
rendelet szerinti tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 799
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy mezőgazdasági 
termelő bejegyzett non-profit szervezet 
vagy hasonló jótékonysági szervezet, vagy 
felhatalmazta a központi vagy regionális 
kormány, amelynek elsődleges jogi célja a 
föld és/vagy a történelmi környezet aktív 
védelme és kezelése a köz érdekében, a 
neki nyújtott közvetlen kifizetés összegére 
nem vonatkoznak az (1) bekezdés 
követelményei.

Or. en

Indokolás

Bizonyos nagy, non-profit földtulajdonos szervezetek számos mezőgazdasági birtokot kezelnek 
a fenntarthatóbb és környezetbarátabb gazdálkodási megközelítés biztosítása érdekében. Ez 
leegyszerűsítené a túlságosan terhes adminisztratív követelményeket, amelyekkel a jogosultak 
és a nemzeti kifizető ügynökségek szembesülnek, illetve az EU hasznára válna a meglévő 
uniós környezeti célok végrehajtása révén elérhető költségcsökkentés tekintetében.

Módosítás 800
Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a(z) (.../.../EK) rendelet 
[egységes közös piacszervezés] 106. cikke 
szerint elismert termelői szervezet 
közvetlen kifizetéseket kér és kap tagjaitól, 
a csökkentést és a felső határt alkalmazó 
számításnak figyelembe kell vennie az 
érintett termelői szervezet termelő 
tagjainak számát.

Or. fr
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Módosítás 801
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk alkalmazását követően 
felhasználatlanul maradt összegnek az 
adott tagállamban kell maradnia – az első 
pillér keretében –, hogy termeléstől függő 
kifizetések formájában felhasználhassa az 
intenzív ágazatok és az állattartás 
támogatására, kiegészítve az új 
tagállamok számára tervezett 
küszöbértékeket a közvetlen kifizetések 
nemzeti felső határaiból.

Or. bg

Módosítás 802
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk első bekezdésének 
rendelkezései nem alkalmazandók, 
amennyiben a kedvezményezett 
szövetkezet vagy termelői szervezet.

Or. petition

Módosítás 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

E rendelet kifejezett, eltérő rendelkezése 
hiányában a támogatható hektárszámnak 
megfelelő olyan terület tekintetében, 
amelyre a III. cím 1. fejezete alapján a 
mezőgazdasági termelő alaptámogatás 
iránti kérelmet nyújtott be, bármely egyéb 
közvetlen kifizetés, illetve e rendelet 
hatályán kívüli bármely egyéb támogatás
iránti kérelem is benyújtható.

Feltéve, hogy a vonatkozó jogosultsági 
kritériumok teljesülnek, megengedhető, 
hogy egy mezőgazdasági termelő közvetlen 
kifizetésben részesüljön e rendelet 
hatályán belül, miközben egy másik 
igénylő az e rendelet hatályán kívüli 
bármely egyéb támogatásban részesül 
ugyanazon támogatható hektárok 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Egyértelműségre van szükség olyan esetekben, amikor ugyanazt a mezőgazdasági parcellát 
két különböző mezőgazdasági termelő is felhasználhatja közvetlen támogatás igénylése 
céljából és például vidékfejlesztési programok keretében.

Módosítás 804
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet kifejezett, eltérő rendelkezése 
hiányában a támogatható hektárszámnak 
megfelelő olyan terület tekintetében, 
amelyre a III. cím 1. fejezete alapján a 
mezőgazdasági termelő alaptámogatás 
iránti kérelmet nyújtott be, bármely egyéb 
közvetlen kifizetés, illetve e rendelet 
hatályán kívüli bármely egyéb támogatás 
iránti kérelem is benyújtható.

E rendelet kifejezett, eltérő rendelkezése 
hiányában a támogatható hektárszámnak 
megfelelő olyan terület tekintetében, 
amelyre a III. cím 1. fejezete alapján a 
mezőgazdasági termelő alaptámogatás 
iránti kérelmet nyújtott be, bármely egyéb 
közvetlen kifizetés, illetve e rendelet 
hatályán kívüli bármely egyéb támogatás 
iránti kérelem is benyújtható. Feltéve, hogy 
a vonatkozó jogosultsági kritériumok 
teljesülnek, megengedhető, hogy egy 
mezőgazdasági termelő közvetlen 
kifizetésben részesüljön e rendelet 
hatályán belül, miközben egy másik 
igénylő az e rendelet hatályán kívüli 
bármely egyéb támogatásban részesül 
ugyanazon támogatható hektárok 
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vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíteni kell, hogy megengedhető, hogy egy mezőgazdasági termelő az első pillérhez 
tartozó közvetlen kifizetéseket kapjon, míg egy másik igénylő a második pillérhez tartozó 
programból (pl. agrár-környezetvédelmi program vagy ANC) részesüljön támogatásban 
ugyanazon mezőgazdasági parcella vonatkozásában.

Módosítás 805
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feltéve, hogy a vonatkozó jogosultsági 
kritériumok teljesülnek, megengedhető, 
hogy egy mezőgazdasági termelő 
közvetlen kifizetésben részesüljön e 
rendelet hatályán belül, miközben egy 
másik igénylő az e rendelet hatályán 
kívüli bármely egyéb támogatásban 
részesül ugyanazon támogatható hektárok 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Egyértelműségre van szükség olyan esetekben, amikor ugyanazt a mezőgazdasági parcellát 
két különböző mezőgazdasági termelő is felhasználhatja közvetlen támogatás igénylése 
céljából és például vidékfejlesztési programok keretében.

Módosítás 806
Brian Simpson

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

Feltéve, hogy a vonatkozó jogosultsági 
kritériumok teljesülnek, megengedhető, 
hogy egy mezőgazdasági termelő 
közvetlen kifizetésben részesüljön e 
rendelet hatályán belül, miközben egy 
másik igénylő az e rendelet hatályán 
kívüli bármely egyéb támogatásban 
részesül ugyanazon támogatható hektárok 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés olyan esetekben, amikor ugyanazt a mezőgazdasági parcellát két különböző 
mezőgazdasági termelő is felhasználhatja közvetlen támogatás igénylése céljából és például 
vidékfejlesztési programok keretében.

Módosítás 807
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feltéve, hogy a vonatkozó jogosultsági 
kritériumok teljesülnek, megengedhető, 
hogy egy mezőgazdasági termelő 
közvetlen kifizetésben részesüljön e 
rendelet hatályán belül, miközben egy 
másik igénylő az e rendelet hatályán 
kívüli bármely egyéb támogatásban 
részesül ugyanazon támogatható hektárok 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásként. Az ennek megfelelő összeg 
így már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

törölve

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 
első albekezdésben említett évek esetében.

Or. en

Indokolás

A pillérek közötti rugalmasság torzítja a tagállamok közötti versenyt.

Módosítás 809
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 

törölve
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nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásként. Az ennek megfelelő összeg 
így már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 810
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. A(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásként átcsoportosított 
pénzeszközök nem tartoznak a 
társfinanszírozás körébe.

Or. en
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Módosítás 811
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2012–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határ 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EAFRA-ból
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként, nemzeti 
társfinanszírozás nélkül. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. Az 
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átcsoportosított pénzösszegeket 100%-ban 
a KAP költségvetéséből finanszírozzák a 
vidéki területek és a mezőgazdasági 
tevékenység – különösen a környezetbarát 
mezőgazdaság – hanyatlásának 
visszafordítása érdekében, a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] 5. cikkében meghatározott 4. és 
5. vidékfejlesztési prioritással 
összhangban.

Or. pt

Módosítás 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Indokolás

A második pillér sokkal eredményesebben és hatékonyabban használja fel a KAP 
pénzösszegeit; biztosítja, hogy a pénzösszegek a társadalom általános hasznára alkalmazzák, 
a vidéki közösségek szociális, gazdasági és környezeti nehézségeire reagálva, ezért a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget a kifizetések növelésére.
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Módosítás 814
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 815
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. Az 

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.
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ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel közvetlen támogatás 
nyújtására.

Or. pl

Módosítás 816
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem 
használható fel közvetlen támogatás 
nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2020
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelőkre vagy mezőgazdasági termelők 
csoportjaira vonatkozó intézkedésekre 
nyújtott kiegészítő támogatásként. A 
tagállamok fokozatosan növelhetik e 
százalékos arányt az időszak során.

Or. fr

Módosítás 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019
közötti naptári évekre meghatározott éves 

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2020
közötti naptári évekre meghatározott éves 
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nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelőkre vagy mezőgazdasági termelők 
csoportjait célzó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására és a 
társfinanszírozás körébe tartozik.

Or. en

Módosítás 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására és a 
társfinanszírozás körébe tartozik.

Or. en

Módosítás 819
Liam Aylward, Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként, a tagállam 
társfinanszírozásában, az adott tagállam 
vidékfejlesztési programjára vonatkozó 
arányban. Az ennek megfelelő összeg így 
már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 820
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
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finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az elérhetővé 
tett összeg 100%-ban a társfinanszírozás 
körébe tartozik és az ennek megfelelő 
összeg – mivel átcsoportosítás eredménye 
– már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására

Or. de

Módosítás 821
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. Ezt a 
vidékfejlesztési programokra vonatkozó 
kiegészítő támogatást igénybe vevő 
tagállamoknak kötelező 
társfinanszírozniuk minden innen 
származó pénzösszeget a a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] által meghatározott arányban.

Or. en

Módosítás 822
Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. Ezt a 
vidékfejlesztési programokra vonatkozó 
kiegészítő támogatást igénybe vevő 
tagállamoknak kötelező 
társfinanszírozniuk minden innen 
származó pénzösszeget a a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] által meghatározott arányban.

Or. en

Módosítás 823
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
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keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként, a tagállam 
társfinanszírozásában, az adott tagállam 
vidékfejlesztési programjára vonatkozó 
arányban. Az ennek megfelelő összeg így 
már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 824
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó éghajlatváltozást 
mérséklő intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként, amennyiben 
nem sikerül teljesíteni az 
éghajlatváltozásra és megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
kötelezettségvállalásaikat. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 825
Christofer Fjellner

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

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. A tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy regionális felső 
határok alapján szétosztják ezt az 
összeget. Az ennek megfelelő összeg így 
már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 826
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok vagy a régiók dönthetnek úgy, 
hogy az e rendelet II. mellékletében a 
2014–2019 közötti naptári évekre 
meghatározott éves nemzeti felső határok 
10 %-áig terjedő összeget rendelkezésre 
bocsátanak a(z) […/…/EU] rendelet 
[vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet] 
szerint az EMVA-ból finanszírozott 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásként. Az ennek megfelelő összeg 
így már nem használható fel közvetlen 
támogatás nyújtására.

Or. en
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Módosítás 827
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

1. 2013. augusztus 1-jét megelőzően, és a 
minden egyes következő évben azonos 
időpontig a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az e rendelet II. mellékletében a 
2014–2019 közötti minden egyes naptári 
évre meghatározott éves nemzeti felső 
határok 10%-áig terjedő összeget 
rendelkezésre bocsátanak a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságra van szükségük azon döntéshozatal időkereteire 
vonatkozóan, hogy felhasználják-e a pénzösszegek a közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
keretből vidékfejlesztési programjaikhoz való átcsoportosításának lehetőségét.  Ha lehetővé 
tesszük a tagállamok számára, hogy évente hozzanak döntést, reagálni tudnak a konkrét 
igényekre és vidékfejlesztési prioritásokra, és nem kell a finanszírozási időszak elején 
meghozni a döntést, felül- vagy alulbecsülve a jövőbeni igényeket.

Módosítás 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett éves felső 
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határok százalékértékét legfeljebb öt 
ponttal lehet emelni azon tagállamokban, 
amelyek úgy határoznak, hogy nem vagy 
csak részben alkalmazzák az e rendelet 
III. címe 3. fejezetének megfelelően 
hátrányos természeti adottságú területekre 
vonatkozó kifizetést.

Or. es

Módosítás 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az éves 
nemzeti felső határok 10%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak az e 
rendelet szerinti közvetlen kiegészítő 
támogatásként. Az ennek megfelelő összeg 
így már nem használható fel a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedések számára.

Or. it

Módosítás 830
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett éves felső 
határok százalékértékét legfeljebb 5 
ponttal lehet tovább emelni azon 
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tagállamokban, amelyek úgy határoznak, 
hogy nem vagy csak részben alkalmazzák 
az e rendelet III. címe 3. fejezetének 
megfelelően hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó kifizetést.

Or. pl

Módosítás 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ba átcsoportosított 
pénzösszegek e cikk alkalmazásában a 
társfinanszírozás körébe tartoznak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] értelmében 
meghatározott általános társfinanszírozási 
aránynak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A rugalmasság keretében az 1. pillérből a 2. pillérbe átcsoportosított pénzösszegekhez 
társfinanszírozási követelményeket kell társítani az EMVA-pénzösszegekhez hasonlóan.

Módosítás 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésnek megfelelően a 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásként átcsoportosított 
pénzeszközök nem tartoznak a 
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társfinanszírozás körébe.

Or. en

Módosítás 833
George Lyon, Phil Bennion

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. cikk első bekezdése szerinti 
lehetőséget kihasználó tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy objektív és nem 
diszkrimináló kritériumok alapján 
differenciált rugalmassági rátát 
alkalmaznak régióik között.

Or. en

Módosítás 834
Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk értelmében az EMVA-ba 
átcsoportosított pénzeszközökre a(z)
(.../.../EK) [EMVA] rendelet 65. cikke (3) 
bekezdésében meghatározott egységes 
hozzájárulás vonatkozik.

Or. de

Indokolás

A rugalmassági célkitűzés keretében az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközökre a többi 
EMVA-intézkedésével azonos támogatási aránynak kell vonatkoznia a koherencia 
követelményének való megfelelés érdekében.



AM\907853HU.doc 117/173 PE492.792v01-00

HU

Módosítás 835
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
14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. augusztus 1-je előtt Belgium, 
Dánia, Franciaország, Németország, 
Írország, Olaszország, Hollandia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy legfeljebb 10 
ponttal növeli az első albekezdésben 
említett éves felső határai százalékértékét.

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak, köztük Olaszországnak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani az első és 
második pillér között.

Módosítás 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 33. cikk alkalmazásából ki 
nem osztott forrásokat átcsoportosíthatják 
az érintett tagállamon belül az EMVA 
keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelőket vagy azok csoportját célzó 
vidékfejlesztési intézkedésekre. E 
pénzösszegek átcsoportosítása beleszámít 
az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális 10%-os átcsoportosítási 
arányba.

Or. en
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Módosítás 837
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első, az 1a. és 1b. albekezdésben 
meghatározott döntések összesítve nem 
eredményezhetnek az első albekezdésben 
meghatározott éves nemzeti felső 
határértékek 15%-ánál nagyobb 
átcsoportosítást. E döntésekről a 
Bizottságot az ugyanabban az első 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt, 20%-ot elérő átcsoportosítás túlságosan torzító hatású lenne az 
uniós mezőgazdasági termelők által kapott támogatásra nézve. Azzal a kockázattal járna, 
hogy nemzetiségük alapján egyes mezőgazdasági termelők mások javára hátrányos helyzetbe 
kerülnek. Maximum 15%-ot szabadna engedni.

Módosítás 838
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

törölve

Or. en
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Módosítás 839
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

törölve

Or. fr

Módosítás 840
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Az 1. és 1a. albekezdésben említett 
döntésekről a Bizottságot az 1. 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Or. pl

Módosítás 841
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

A fenti albekezdésekben említett döntésről 
a Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Or. es
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Módosítás 842
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot a szóban forgó naptári évet 
megelőző augusztus elsejéig értesíteni kell.

Or. en

Módosítás 843
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 
első albekezdésben említett évek esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 844
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 
első albekezdésben említett évek esetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 845
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 
első albekezdésben említett évek esetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 846
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az első 
albekezdésben említett évek esetében.

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az első 
albekezdésben említett évek esetében, a 
tagállamok azonban 2017. augusztus 
elseje előtt bejelenthetnek ettől eltérő 
százalékértéket a 2018-as és a 2019-es 
évre.

Or. en

Módosítás 847
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték évente változhat 
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első albekezdésben említett évek esetében. az első albekezdésben meghatározott 
maximális határon belül.

Or. en

Módosítás 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az első 
albekezdésben említett évek esetében.

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték fokozatosan 
növekedhet vagy változatlan maradhat az 
első albekezdésben említett évek esetében.

Or. en

Indokolás

Az első pillérből a másodikba történő évenkénti átcsoportosítások fokozatos növelésének 
lehetősége nagyon hatásos lehet.

Módosítás 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az 
első albekezdésben említett évek esetében.

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékértékek változhatnak az 
első albekezdésben említett évek esetében.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az egyes tagállamok különböző régióiban különbözőképpen lehet 
alkalmazni a rugalmassági rátákat. Az első pillérből a másodikba történő átcsoportosítások 
százalékértékének nem kell minden évben azonosnak lennie, amennyiben 2013. augusztus 
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elseje előtt megtervezik és bejelentik az eltérő százalékértéket.

Módosítás 850
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az első 
albekezdésben említett évek esetében.

Az előző albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték változatlan az első 
albekezdésben említett évek esetében.

Or. es

Módosítás 851
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) E rendelet 20. cikke alkalmazásában a 
tagállamok elérhetővé tehetik ezeket az 
összegeket a régiók számára, az EMVA 
keretében meghatározott felső határ 
kiosztására vonatkozó objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben forrásokat különítenek el a vidékfejlesztés számára, e források felosztásának a 
második pillér számára meghatározott elosztási kritériumok szerint kell történnie. E 
rendszernek rugalmasnak kell lennie. Előnyös lehet a régiók számára, ha vidékfejlesztési 
programjaik számára, ágazati politikák végrehajtása céljából elkülönítik a források egy 
részét.
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Módosítás 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben e rendelet 20. cikke 
alkalmazásra kerül, a tagállamok 
elérhetővé tehetik az első albekezdésben 
említett összegeket a régiók számára, 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján.

Or. it

Indokolás

Ha forrásokat különítenek el a vidékfejlesztés számára, ésszerű biztosítani, hogy objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok alapján osszák szét őket, rugalmasságot biztosítva a 
regionális szétosztás során.

Módosítás 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott támogatásra 
elkülönített összeg 5 %-áig terjedő részét 

törölve
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az e rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az 
ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.
Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték megegyezik az (1) 
bekezdés első albekezdésében említett 
évekre vonatkozó értékkel.

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 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott támogatásra 
elkülönített összeg 5 %-áig terjedő részét 
az e rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az 

törölve
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ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.
Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték megegyezik az (1) 
bekezdés első albekezdésében említett 
évekre vonatkozó értékkel.

Or. en

Indokolás

A pillérek közötti rugalmasság torzítja a tagállamok közötti versenyt.

Módosítás 855
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott támogatásra 
elkülönített összeg 5 %-áig terjedő részét 
az e rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az 
ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel a vidékfejlesztési 

törölve
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programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A második pillérből az első irányába történő fordított moduláció negatív hatást gyakorolna a 
vidékfejlesztés finanszírozására olyan területeken, ahol arra feltétlenül szükség van.

Módosítás 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig 
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2015–
2020 közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5%-áig 
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják azzal a feltétellel, 
hogy a nemzeti felső határ minimális, 
20%-os összege hozzáférhető marad az 
EMVA keretében. Az ennek megfelelő 
összeg így már nem használható fel a 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. de

Módosítás 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 15%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. ro

Módosítás 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 10%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
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rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. es

Indokolás

Az első pillérhez tartozó források segíthetnek a közvetlen kifizetési modell változása által 
okozandó és sok olyan tagállamra ható egyensúlytalanságok csökkentésében, amelyeknek fel 
kell adniuk a történelmi referenciális rendszert és átalányon alapuló modellre kell áttérniük 
állami vagy regionális szinten. A fiatalokat és a hátrányos helyzetű területeket célzó 
intézkedések most az első pillérbe fognak tartozni. Ez indokolja azt a lehetőséget, hogy az első 
pillérhez tartozó finanszírozás összege növelhető, amennyiben a tagállam úgy határoz.

Módosítás 859
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 10%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. bg
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Módosítás 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 10%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. es

Indokolás

Az első pillérhez tartozó források segíthetnek a közvetlen kifizetési modell változása által
okozandó és sok olyan tagállamra ható egyensúlytalanságok csökkentésében, amelyeknek fel 
kell adniuk a történelmi referenciális rendszert és átalányon alapuló modellre kell áttérniük 
állami vagy regionális szinten.

Módosítás 861
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
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Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre. Az 
ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.

Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 10%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. pl

Módosítás 862
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 10%-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
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rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. pt

Módosítás 863
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 
5%-át az e rendelet alapján nyújtandó 
közvetlen kifizetésként rendelkezésre 
bocsátják azzal a feltétellel, hogy egy 
minimális összeg elérhető marad az 
EMVA keretében. Az ennek megfelelő 
összeg így már nem használható fel a 
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 864
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig 
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

2. 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság, illetve adott esetben ezen 
országok régiói dönthetnek úgy, hogy a 
2015–2020 közötti időszakban a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 
5%-át az e rendelet alapján nyújtandó 
közvetlen kifizetésként rendelkezésre 
bocsátják. Az ennek megfelelő összeg így 
már nem használható fel a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.

Or. es

Indokolás

Amennyiben a régió illetékes a két pillér alkalmazásában, a pénzösszegek átcsoportosítására 
vonatkozó határozatot annak a régiónak kell meghoznia. Ha egy tagállam úgy határoz, hogy 
a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó kifizetéseket az I. pillér szerint nem 
vagy csak részben alkalmazza, e tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy az ilyen fel nem 
használt forrásokat a II. pillérbe csoportosítsa át.

Módosítás 865
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Regionális végrehajtás esetében az egyes 
régiókra eltérő százalékértékek 
vonatkozhatnak.

Or. en
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Indokolás

Regionális végrehajtás esetében a régióknak kell meghozniuk saját döntésüket az egyes 
pillérek közötti átcsoportosításokról.

Módosítás 866
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok 2015. augusztus 1-jéig 
és/vagy 2017. augusztus 1-jéig 
határozhatnak úgy, hogy a következő évtől 
kezdődő hatállyal felülvizsgálják 
döntésüket.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a pillérek közötti 
forrásátcsoportosításra vonatkozóan – a döntés felülvizsgálatát is beleértve. A környezeti 
haszon a második pillér célzott intézkedései révén jobban elérhető.

Módosítás 867
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy kiegészítő támogatásként 
rendelkezésre bocsátják az (1) 
bekezdésben említett felső határt, valamint 
a felhasználatlan pénzösszegeteket az 
elismert termelői szervezetek által végzett 
tevékenységek számára a(z) (.../.../EK) 
rendelet [egységes közös piacszervezés] 
106. cikke értelmében.
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Or. pt

Módosítás 868
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A tagállamok a közvetlen kifizetésekhez 
rendelt, kiosztatlan pénzösszegeket 
felhasználhatják az EMVA keretében 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozási intézkedések támogatására 
saját területükön. 

Or. pt

Módosítás 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Felülvizsgálat

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

Or. fr

Módosítás 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
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La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az új KAP értékelése érdekében a 
Bizottságnak 2017 végéig el kell végeznie 
a reformok végrehajtásának, és azok a 
környezetre és a mezőgazdasági 
termelésre gyakorolt hatásának 
felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 871
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
Article 15 а (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Felhasználatlan pénzösszegek

A DP/2012/EK rendelet alkalmazását 
követően felhasználatlanul maradt 
összegnek az adott tagállamban kell 
maradnia – az első pillér keretében –, 
hogy termeléstől függő kifizetések 
formájában felhasználhassa az intenzív 
ágazatok és az állattartás támogatására, 
kiegészítve az új tagállamok számára 
tervezett küszöbértékeket a közvetlen 
kifizetések nemzeti felső határaiból.

Or. bg

Módosítás 872
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
Felhasználatlan pénzösszegek

A DP/2012/EK rendelet alkalmazását 
követően felhasználatlanul maradt 
összegnek az adott tagállamban kell 
maradnia – az első pillér keretében –, 
hogy felhasználhassa azokban az 
esetekben, ahol alternatív finanszírozási 
forrás nem áll rendelkezésre, a 
foglalkoztatás megőrzését segítő, 
termeléssel kapcsolatos támogatásra 
jogosult ágazatok támogatására.

Or. bg

Módosítás 873
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
16. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
A közvetlen kifizetések fokozatos 

bevezetése
Bulgáriában és Romániában a 33., 35., 
37., 39. és 51. cikkben említett 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határok meghatározása 2014-ben és 2015-
ben az V. melléklet A. pontjában 
meghatározott összegek alapján történik.

Or. bg

Módosítás 874
James Nicholson, Diane Dodds



PE492.792v01-00 138/173 AM\907853HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bulgária és Románia 2014-ben és 2015-
ben nemzeti közvetlen kifizetéseket 
alkalmazhat a III. cím 1. fejezetében 
említett alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott kifizetések kiegészítése, valamint 
Bulgária esetében ezen kívül a IV. cím 2. 
fejezetében említett gyapotra vonatkozó 
termékspecifikus támogatás keretében 
nyújtott kifizetések kiegészítése érdekében.

1. Bulgária és Románia 2014-ben és 2015-
ben nemzeti közvetlen kifizetéseket 
alkalmazhat a III. cím 1. fejezetében 
említett  egységes támogatási rendszer 
keretében nyújtott kifizetések kiegészítése, 
valamint Bulgária esetében ezen kívül a 
IV. cím 2. fejezetében említett gyapotra 
vonatkozó termékspecifikus támogatás 
keretében nyújtott kifizetések kiegészítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 875
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alaptámogatási rendszerhez 2014-
ben és 2015-ben nyújtható kiegészítő 
nemzeti közvetlen kifizetések teljes 
összege az egyes évek vonatkozásában 
nem haladhatja meg az V. melléklet B. 
pontjában meghatározott összegeket.

(2) Az egységes támogatási rendszerhez 
2014-ben és 2015-ben nyújtható kiegészítő 
nemzeti közvetlen kifizetések teljes 
összege az egyes évek vonatkozásában 
nem haladhatja meg az V. melléklet B. 
pontjában meghatározott összegeket.

Or. en

Módosítás 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Bulgária esetében a gyapotra vonatkozó 
termékspecifikus támogatáshoz nyújtott 
kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 
teljes összege az V. melléklet C. pontjában 
említett egyes évek vonatkozásában nem 
haladhatja meg a szóban forgó 
rendelkezésben meghatározott összegeket.

törölve

Or. en

Módosítás 877
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ ALAPTÁMOGATÁSI RENDSZER ÉS 
A KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

AZ EGYSÉGES TÁMOGATÁSI
RENDSZER ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
TÁMOGATÁSOK

Or. en

Módosítás 878
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
Title 3 – chapter 1 – title

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alaptámogatási rendszer Egységes támogatási rendszer

Or. en

Módosítás 879
James Nicholson, Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
Title 3 – chapter 1 – section 1 – title

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptámogatási rendszer létrehozása Az egységes támogatási rendszer 
létrehozása

Or. en

Módosítás 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

1. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a mezőgazdasági termelőknek támogatást 
nyújtanak az alaptámogatási rendszer 
keretében az alábbi módok egyike szerint:

a) ha az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében támogatási 
jogosultságot szereztek, vagy
b) ha e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először támogatási 
jogosultságot szereznek.

A mezőgazdasági termelők e rendelet 
alapján a 23. cikk szerint nemzeti 
tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén is szerezhetnek 
támogatási jogosultságot.

Or. en

Módosítás 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

1. Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek, vagy az egységes 
támogatási rendszer keretében szereztek 
támogatási jogosultságot az 1782/2003/EK 
rendelettel és/vagy a 73/2009/EK 
rendelettel összhangbani, feltéve, hogy a 
támogatási jogosultságok nem járnak le a 
(2) bekezdés második albekezdésének 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az egységes támogatási rendszer keretében regionális modellt részben vagy egészben 
bevezetett tagállamoknak lehetőséget kell adni a jelenlegi jogosultságok megtartására. Ha 
nem kellene új előirányzatot létrehozni e tagállamokban, az nagy mértékben leegyszerűsíteni 
a folyamatot.

Módosítás 882
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik a 1782/2003/EK rendelet és a 
73/2009/EK rendelet szerint támogatásra 
jogosultak, vagy e rendelet alapján a 21. 
cikknek megfelelően először, a 23. cikk 
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jogosultságot szereznek. szerint nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk 
szerint átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

Or. fr

Indokolás

Jelenleg a támogatható hektárok jelentős része nem esik jogosultság alá. Az összes 
támogatható terület lefedését célzó új támogatási jogosultságok létrehozását 2014-ben el kell 
kerülni, mert lehetővé tenné az alaptámogatás vagyontárgyakban történő kapitalizációját.
Csak akkor gyűlik az alaptámogatásokból nyereség a mezőgazdasági termelőknél, ha a teljes 
támogatható területnél kevesebb jogosultság van. A jelenlegi jogosultságokat tehát fenn kell 
tartani.

Módosítás 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén vagy a 1782/2003/EK 
és a 73/2009/EK rendeletnek megfelelően 
megszerzett támogatási jogosultság 
fenntartása révén támogatási jogosultságot 
szereznek.

Or. en

Módosítás 884
James Nicholson, Diane Dodds

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

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

(1) Az egységes támogatási rendszer 
keretében nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

Or. en

Módosítás 885
Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján a tej- és tejtermék-, 
marha- és borjúhús-, sertéshús-, juh- és 
kecskehúságazatban működő, 
tevékenységük folytatásának helyszínt 
biztosító saját földtulajdonnal nem 
rendelkező, állattartással foglalkozó 
termelők különleges jogokat kaphatnak, 

Or. es

Indokolás

A Bizottság javasléata nem veszi figyelembe a földtulajdon-rendszert (számos esetben az 
állattartók nem tulajdonosai az általuk használt földterületnek) és az állattartás 
földhasználatát. A javaslatba bele kell foglalni olyan lehetőséget, amely nem zárja ki az 
európai termelési tevékenység egy területét.

Módosítás 886
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alaptámogatási rendszer 
keretében nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek is nyújtható, 
akik támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek, és akiknek a mezőgazdasági 
üzeme olyan tagállamban található, amely 
a (3) bekezdéssel összhangban úgy 
döntött, hogy megtartja a meglévő 
támogatási jogosultságait.

Or. en

Indokolás

A termelők jogosultságainak új elosztása számos jogi és adminisztrációs kihívást jelent, 
például a termelők lízingszerződései tekintetében. Ezért ha a kifizetések újraosztását el tudjuk 
kerülni, az jelentősen csökkenti az adminisztratív terheket (a lenti módosítással egységben kell 
szemlélni).

Módosítás 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az előző bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, és amennyiben a 
tagállamok kihasználják a 22. cikk (3) és 
(4) bekezdésében foglalt feltételeket, az 
1782/2003/EK és a 73/2009/EK rendelet 
szerinti egységes támogatási rendszer 
keretében kiosztott támogatási 
jogosultságok pénzügyi értékét figyelembe 
veszik.

Or. es
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Módosítás 888
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

törölve

Or. de

Indokolás

Az új rendszer hosszabb átmeneti időszakot igényel a kíméletesebb kivezetés és 
problémamentes átállás érdekében.

Módosítás 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

(2) Támogatási jogosultságok a 
tagállamokban:

– az egységes területi támogatási rendszer 
(SAPS/ETTR) keretében szerzett 
jogosultság, amely 2013. december 31-ig 
igénybe vehető; vagy
– az egységes támogatási rendszert 
regionális vagy hibrid alapon működtető 
tagállamokban, az egységes támogatási 
rendszer keretében, az 1782/2003/EK 
rendelet 59. cikke vagy III. címének 6. 
fejezete alapján szerzett támogatási 
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jogosultságok 2013. december 31. után is 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak. Az első albekezdéstől 
eltérve azok a tagállamok, amelyek 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
59. cikkében megállapított regionális 
modell alapján működtetik az egységes 
támogatási rendszert, 2013. augusztus 1-
jéig úgy határozhatnak, hogy fenntartják 
az 1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.

Or. en

Indokolás

Rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy a meglévő jogosultságok fenntarthatók legyenek 
az EU azon részében is, ahol regionális rendszer működik.

Módosítás 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK (2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
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rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak. Az első albekezdéstől 
eltérően az 1782/2003/Ek rendelet ... 
cikkét vagy a 73/2009/EK rendelet 47. 
cikkét kihasználó tagállamok 
határozhatnak őgy, hogy nem engedik 
lejárni a támogatási jogosultságokat.

Or. en

Módosítás 892
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak, és a tagállamoknak 
sürgősen újra ki kell osztaniuk a 
támogatási jogosultságokat.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak sürgősen újra kell osztaniuk a támogatási jogosultságokat, amikor e 
rendelet hatályba lép. Ez biztosítani fogja az esélyegyenlőséget a támogatási jogosultsággal 
rendelkező szereplők, és a rendszerbe belépő új szereplők között.

Módosítás 893
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés



PE492.792v01-00 148/173 AM\907853HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően az egységes 
támogatási rendszer keretében szerzett 
támogatási jogosultságok 2013. december 
31-én lejárnak.

(2) Az 1782/2003/EK és a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően a meglévő 
egységes támogatási rendszer keretében 
szerzett támogatási jogosultságok 2013. 
december 31-én lejárnak.

Or. en

Módosítás 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtették az egységes támogatási 
rendszert, 2013. augusztus 1-jéig úgy 
határozhatnak, hogy fenntartják az 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.
Azok a tagállamok, akik az előző 
albekezdésben említett döntést hozzák, 
felhasználhatják a 23. cikk szerinti 
nemzeti tartalékot, hogy 2014-ben 
azoknak a támogatható hektárokkal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
támogatási jogosultságot adjanak, akik a 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
megszerzett támogatási jogosultsággal 
nem rendelkeznek, feltéve, hogy a 21. cikk 
(1) bekezdésében megállapított feltételeket 
tiszteletben tartják.

Or. en
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Indokolás

Adminisztratív egyszerűsítés és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó egységes bánásmód 
elvének tiszteletben tartása.

Módosítás 895
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtették az egységes támogatási 
rendszert, 2013. augusztus 1-jéig úgy 
határozhatnak, hogy fenntartják az 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.
Azok a tagállamok, akik az előző 
albekezdésben említett döntést hozzák, 
felhasználhatják a 23. cikk szerinti 
nemzeti tartalékot, hogy 2014-ben 
azoknak a támogatható hektárokkal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
támogatási jogosultságot adjanak, akik a 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
megszerzett támogatási jogosultsággal 
nem rendelkeznek, feltéve, hogy a 21. cikk 
(1) bekezdésében megállapított feltételeket 
tiszteletben tartják.

Or. en

Indokolás

Adminisztratív egyszerűsítés és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó egységes bánásmód 
elvének tiszteletben tartása.
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Módosítás 896
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtették az egységes támogatási 
rendszert, 2013. augusztus 1-jéig úgy 
határozhatnak, hogy fenntartják az 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.
Azok a tagállamok, akik az előző 
albekezdésben említett döntést hozzák, 
felhasználhatják a 23. cikk szerinti 
nemzeti tartalékot, hogy 2014-ben 
azoknak a támogatható hektárokkal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
támogatási jogosultságot adjanak, akik a 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
megszerzett támogatási jogosultsággal 
nem rendelkeznek, feltéve, hogy a 21. cikk 
(1) bekezdésében megállapított feltételeket 
tiszteletben tartják.

Or. en

Indokolás

Adminisztratív egyszerűsítés és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó egységes bánásmód 
elvének tiszteletben tartása.

Módosítás 897
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
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően azok a 
tagállamok, ahol az állattartás bizonyos 
formái különösen fontosak hazdasági 
és/vagy társadalmi okokból, 2020. 
december 31-ig fenntarthatják külön 
jogosultságaikat.

Or. it

Indokolás

Az állattartással foglalkozó mezőgazdasági üzemeknek nyújtott külön támogatási 
jogosultságokat, különösen, ha ezek az üzemek alapvető jelentőségűek, fokozatosan kell 
megszüntetni, hogy a megszüntetés miatt valószínűleg fellépő jelentős bevételkiesés ne járjon 
súlyos társadalmi vagy gazdasági hatással, különösen az állattenyésztésnek szentelt 
területeken.

Módosítás 898
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az első albekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtetik az egységes támogatási 
rendszert, 2013. augusztus 1-jéig úgy 
határozhatnak, hogy fenntartják az 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.

Or. en

Módosítás 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az első albekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok és régiók, amelyek 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
59. cikkében megállapított regionális 
modell alapján működtetik az egységes 
támogatási rendszert, 2013. augusztus 1-
jéig úgy határozhatnak, hogy fenntartják 
az 1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.

Or. en

Indokolás

Bizonyos tagállamok nem vezettek be egységes modellt a támogatások és jogosultságok 
kiszámítására, ezért tisztázni kell, hogy amennyiben egy régió vagy tagállam már bevezetett 
egy regionális modellt, a régiónak nem kell megváltoztatnia a rendszerét, annak ellenére, 
hogy az egész tagállam nem állt még át.

Módosítás 900
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az első albekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet szerinti 
jogosultságok alapján működtetik az 
egységes támogatási rendszert, 2013. 
augusztus 1-jéig úgy határozhatnak, hogy 
fenntartják az 1782/2003/EK rendelettel 
és/vagy a 73/2009/EK rendelettel 
összhangban kiosztott támogatási 
jogosultságokat.

Or. en
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Módosítás 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtetik az egységes támogatási 
rendszert, határozhatnak úgy, hogy nem 
alkalmazzák a 18. cikk (2) bekezdését.

Or. de

Módosítás 902
James Nicholson, Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a tagállamok, amelyek az 
1782/2003/EK rendelet 59. cikke vagy III. 
címének 6. fejezete alkalmazásával 
(regionális átalány megállapításával) 
vezették be az egységes támogatási 
rendszert, határozhatnak úgy, hogy nem 
alkalmazzák a 18. cikk (2) bekezdését.

Or. en

Módosítás 903
Jens Rohde

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

(2a) A (2) bekezdéstől eltérve, azon 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az egységes támogatási rendszert 
regionális vagy hibrid alapon működtetik, 
2013. augusztus 1-jéig úgy dönthetnek, 
hogy megtartják a meglévő támogatási 
jogosultságaikat.

Or. en

Indokolás

A termelők jogosultságainak új elosztása számos jogi és adminisztrációs kihívást jelent, 
például a termelők lízingszerződései tekintetében. Ezért ha a kifizetések újraosztását el tudjuk 
kerülni, az jelentősen csökkenti az adminisztratív terheket (a fenti módosítással egységben kell 
szemlélni).

Módosítás 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Különleges jogosultságok

Objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján a tej- és tejtermék-, 
marha- és borjúhús-, sertéshús-, juh- és 
kecskehúságazatban működő, 
tevékenységük folytatásának helyszínt 
biztosító saját földtulajdonnal nem 
rendelkező, állattartással foglalkozó 
termelők különleges jogokat kaphatnak 

Or. es

Módosítás 905
James Nicholson, Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptámogatási rendszerre vonatkozó 
felső határ

Egységes támogatási rendszer

Or. en

Módosítás 906
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy megállapítsa az
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határt úgy, hogy a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határértékből levonja a 33., 35., 37. és 
39. cikknek megfelelően meghatározandó 
éves összegeket.

Or. de

Módosítás 907
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy,
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
valamennyi tagállam tekintetében
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
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nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37., 37a. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
valamennyi tagállam tekintetében
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően
felhasznált éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 909
Juozas Imbrasas

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

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
valamennyi tagállam tekintetében
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően
felhasznált éves összegeket. Ezeket a
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 910
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 29.
cikk (5b) bekezdésének, a 35., 37. és 39. 
cikknek megfelelően meghatározandó éves 
összegeket. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. fr

Módosítás 911
Diane Dodds, James Nicholson

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

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33.,
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 912
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33.,
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 35., 
37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

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

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35. és 37. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 914
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az egységes támogatási
rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső 
határt úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső 
határértékből levonja a 33., 35., 37. és 39. 
cikknek megfelelően meghatározandó éves 
összegeket. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 915
Izaskun Bilbao Barandica

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

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
alaptámogatási rendszert regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok,
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján
meghatározzák a régiókat.

(1) A mezőgazdasági ügyekben illetékes 
intézményesített régiókkal rendelkező
tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az
intézményi szerkezettel összhangban 
alkalmazzák az alaptámogatási rendszert. 
A decentralizált szerkezetű és a 
mezőgazdasági ügyekben illetékes
regionális intézményekkel rendelkező 
tagállamokban a régiókat az intézményi 
felépítésnek megfelelően határozzák meg. 
Minden más, nem decentralizált 
szerkezetű tagállam objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk – alapján határozza 
meg a régiókat.

Or. es

Indokolás

A KAP-reform nem hagyhat kiskapukat, amelyeket a hatáskörök kiosztásában és az 
intézményi rendszerben tényleges változtatásokat megkísérlő tagállamok kihasználhatnak, a 
szubszidiaritás elvét, a szerződések szellemét és Európa népeinek akaratát – akik egy adott 
intézményi felépítést választottak – figyelmen kívül hagyva.

Módosítás 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy döntenek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. A tagállamok 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok, például agronómiai és 
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például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

gazdasági jellemzőik és regionális 
mezőgazdasági potenciáljuk vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat.

Or. de

Módosítás 917
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai, gazdasági és
környezeti jellemzőik és regionális 
mezőgazdasági potenciáljuk vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat annak 
érdekében, hogy elkerüljék a támogatások 
– előzetes környezeti és szociális-
gazdasági hatásvizsgálat tárgyát képező –
regionális kiosztásában a jelentősebb 
különbségeket.

Or. en

Indokolás

Komoly kockázat áll fenn, hogy a helyi fejlesztési törekvéseket veszélyezteti vagy korlátozza, 
ha továbbra is a múltbeli kifizetések képeznék a jövőbeni támogatások alapját.

Módosítás 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok,
például agronómiai és gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például agronómiai és szociális-gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve
földhasználati típusuk – alapján 
meghatározzák a régiókat.

Or. pt

Módosítás 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
alaptámogatási rendszert regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

1. A tagállamok úgy dönthetnek, hogy az 
alaptámogatási rendszert regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk, földhasználatuk és/vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat.

Or. es

Indokolás

Nem tűnik szükségesnek olyan időpont kijelölése, ameddig a tagállamoknak döntést kell 
hozniuk, mivel elégséges olyan időpont meghatározása, ameddig a Bizottságot értesíteni kell.
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Úgy véljük, a földhasználatot kiegészítő kritériumként figyelembe kell venni a regionális 
modell meghatározásakor. Lehetővé kell tenni vegyes kritériumok alkalmazását is a régiók 
meghatározásakor (adminisztratív, gazdasági és termelési).

Módosítás 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok,
például agronómiai és gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok úgy dönthetnek, hogy az
alaptámogatási rendszert regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például agronómiai és szociális-gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk – alapján 
meghatározzák a régiókat.

Or. es

Indokolás

A belefoglalandó határidő adott esetben a Bizottságnak történő bejelentés határideje.
Lehetővé kell tenni vegyes kritériumok alkalmazását is a régiók meghatározásakor 
(adminisztratív, gazdasági és termelési).

Módosítás 921
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az
alaptámogatási rendszert regionális szinten 
alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
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megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk és intézményi vagy igazgatási 
struktúrájuk alapján meghatározzák a 
régiókat.

Or. en

Módosítás 922
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk és intézményi vagy igazgatási 
struktúrájuk alapján meghatározzák a 
régiókat.

Or. en

Módosítás 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
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tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok,
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk és/vagy intézményi, illetve
igazgatási struktúrájuk – alapján 
meghatározzák a régiókat.

Or. es

Indokolás

Az és/vagy beillesztése biztosítani kívánja, hogy a szöveg világosan utaljon e kettős 
regionalizálás alkalmazására.

Módosítás 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az előző bekezdés tartalmának 
sérelme nélkül, valamint objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumai 
teljesítése érdekében az egységes átalány 
nem alkalmazandó azokban a 
tagállamokban, ahol különösen 
diverzifikált a termelés. 

Or. es

Indokolás

Támogatjuk az intézményi regionalizálás lehetőségét, ameddig a termelési regionalizálás 
alkalmazása is lehetséges; másszóval, a kettős regionalizálást támogatjuk, amely nem vezeti 
be az átalányt.

Módosítás 925
Elisabeth Köstinger
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Szükség esetén a tagállamok bizonyos 
feltételek mellett rugalmassági keretet 
adhatnak a régiók és az alapvető 
természeti különbségek közötti objektív 
eltéréseknek megfelelő különbségtételre.

Or. de

Indokolás

Bizonyos tagállamok számára – például azok számára, akik nagyobb arányban rendelkeznek 
természeti szempontból hátrányos helyzetű területekkel, illetve kihasználatlan vagy extenzíven 
használt területekel – a különbségtételre vonatkozó rugalmasabb kritériumokat kell elérhetővé 
tenni.

Módosítás 926
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a régiók között objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján felosztják a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti felső 
határokat.

(2) A tagállamok a régiók között objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján felosztják a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti felső 
határokat. A régiók és a tagállamok közötti 
különbségtételnek azonos kritériumokon 
kell alapulnia. A rés egyharmadát fedezni 
fogják 2014-ben olyan régiók esetében, 
amelyek a nemzeti átlag 90%-ánál kisebb 
közvetlen támogatási szinttel 
rendelkeznek.

Or. de

Módosítás 927
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a regionális felső határokat előre 
meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján – mint például a 
mezőgazdasági potenciál vagy 
környezetvédelmi kritériumok – évente 
fokozatosan módosítják.

törölve

Or. es

Indokolás

Ha az intézményi regionalizálást választják, nincs értelme felkínálni e feltételeket a 
tagállamok számára.

Módosítás 928
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a regionális felső határokat előre 
meghatározott évenkénti lépésben, objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján – mint például a mezőgazdasági 
potenciál vagy környezetvédelmi 
kritériumok – évente fokozatosan 
módosítják.

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a regionális felső határokat előre 
meghatározott évenkénti lépésben, objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján – mint például a mezőgazdasági 
potenciál vagy környezetvédelmi 
kritériumok – évente fokozatosan 
módosítják. Szükség esetén a 
mezőgazdasági üzemhez vagy a térséghez 
kapcsolódó kritériumokat – mint például 
az intenzíven vagy extenzíven művelt 
terület kritériumát – lehet bevezetni.

Or. de
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Indokolás

Szükség esetén a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani és lehetőséget kell 
adni a különbségtételre a régiók felosztása során.

Módosítás 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. december 31-jéig
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

Or. es

Módosítás 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. október 31-ét 
megelőzően értesítik a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett döntésükről, valamint 
a (2) és a (3) bekezdés alkalmazásában 
hozott intézkedésekről.

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, túlságosan bonyolult lenne 2013. augusztus elseje előtt értesíteni a Bizottságot az 
új támogatási rendszer alkalmazása vonatkozásában tett intézkedésekről. Ezért azt javasoljuk, 
hogy a határidőt 2013. október 31-ig hosszabbítsák meg.
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Módosítás 931
Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. december 31-ét 
megelőzően értesítik a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett döntésükről, valamint 
a (2) és a (3) bekezdés alkalmazásában 
hozott intézkedésekről.

Or. es

Módosítás 932
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén e 
határidőt az egyes tagállamok számára 
megfelelő átmeneti időszakkal meg lehet 
hosszabbítani.

Or. de

Módosítás 933
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről. Ezek a dokumentumok 
nyilvánosak.

Or. en

Módosítás 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az átmeneti periódus alatt a 
tagállamok felülvizsgálhatják az (1) 
bekezdésben említett határozatot, valamint 
a (2) és (3) bekezdés alkalmazása 
érdekében hozott intézkedéseket.

Or. es

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a regionális támogatási módozat alkalmazása 
érdekében elfogadott határozatok működésük megfigyelését követően legfeljebb kétszer 
felülvizsgálhatók legyenek, a korábbi KAP-reformok rendelkezései szerint.

Módosítás 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az átmeneti periódus alatt a 
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tagállamok felülvizsgálhatják az (1) 
bekezdésben említett határozatot, valamint 
a (2) és (3) bekezdés alkalmazása 
érdekében hozott intézkedéseket.

Or. es

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a regionális támogatási módozat alkalmazása 
érdekében elfogadott határozatok működésük megfigyelését követően legfeljebb kétszer 
felülvizsgálhatók legyenek, a korábbi KAP-reformok rendelkezései szerint.

Módosítás 936
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha 
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be
az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt.

(1) A 18. cikk 2.1a) pontjának sérelme 
nélkül, a vis maior vagy a rendkívüli 
körülmények esetétől eltekintve azok a 
mezőgazdasági termelők kaphatnak 
támogatási jogosultságot, akik a(z) 
[…/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 78. cikke d) pontjának 
megfelelően meghatároandó időpontig az 
alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultság iránti 
kérelmet nyújtanak be. A kiosztott 
támogatási jogosultságok számának meg 
kell egyeznie a mezőgazdasági termelők 
kérelmeinek számával, amelyet az általuk 
a rendszer első évében bejelentett 
támogatható hektárok indokolnak.

Or. en

Módosítás 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



PE492.792v01-00 172/173 AM\907853HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor 
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha 
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be 
az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt.

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor 
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha (z) 
[…/…/EU] rendelet [horizontális 
rendelet] 78. cikke d) pontjának 
megfelelően meghatározott időpontig,
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be 
az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt..

Or. en

Módosítás 938
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor 
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha 
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be 
az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt.

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor 
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha 
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be 
az egységes támogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt.

Or. en

Módosítás 939
Mairead McGuinness

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

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok 2013. augusztus 1-e előtt 
dönthetnek úgy, hogy egy visszamenőleges 
referenciaévet választanak ki az adott év 
különleges körülményei alapján.

Or. en


