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Módosítás 940
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2014 és 2017 közötti időszak alatt egy vagy 
több évben az egységes támogatási 
rendszer keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 941
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2014-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.
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Or. de

Módosítás 942
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2010 közötti időszak alatt egy
vagy több évben közvetlen támogatásban 
vagy kiegészítő közvetlen kifizetésekben 
részesültek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, vagy akik 
számára 2012-ben vagy 2013-ban az
egységes támogatási rendszer keretében 
támogatási jogosultságokat ítéltek oda a 
73/2009/EK rendelet 63. cikke vagy IX. 
mellékletének B. vagy C. pontja alapján, 
az alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. pt

Módosítás 943
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2010 közötti időszak alatt egy
vagy több évben közvetlen támogatásban 
vagy kiegészítő közvetlen kifizetésekben 
részesültek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, vagy akik 
számára 2012-ben vagy 2013-ban az
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megfelelően –, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

egységes támogatási rendszer keretében 
támogatási jogosultságokat ítéltek oda a 
73/2009/EK rendelet 63. cikke vagy IX. 
mellékletének B. vagy C. pontja alapján, 
az alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. pt

Módosítás 944
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszakban az 
egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot 
aktiváltak vagy az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében támogatást, 
kiegészítő nemzeti közvetlen támogatást, 
egyedi támogatást és/vagy területalapú 
vidékfejlesztési intézkedést igényeltek, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. bg

Módosítás 945
Alfreds Rubiks

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

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszak alatt egy vagy 
több évben az egységes támogatási 
rendszer keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. lv

Módosítás 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszak alatt egy vagy 
több évben az egységes támogatási 
rendszer keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en
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Módosítás 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszakban legalább 
egy – a tagállam által megállapítandó –
évben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009., 2012. vagy 2011. év bármelyikében 
– a tagállam által eldöntendő – az 
egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot 
aktiváltak vagy az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében támogatást 
igényeltek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
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jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben az 
egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot 
aktiváltak vagy az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében támogatást 
igényeltek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer 

(2) A tagállamok 2013. július 31-ig 
dönthetnek úgy, hogy az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében
kizárólag azok a mezőgazdasági termelők 
kapnak támogatási jogosultságot – feltéve, 
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keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek
–, akik 2010-ben vagy 2011-ben közvetlen 
támogatásban vagy kiegészítő közvetlen 
kifizetésekben részesültek, mindkettőből a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően, 
vagy akik számára 2012-ben vagy 2013-
ban az egységes támogatási rendszer 
keretében támogatási jogosultságokat 
ítéltek oda a 73/2009/EK rendelet 64.
cikke vagy IX. mellékletének B. vagy C. 
pontja alapján.

Or. en

Indokolás

A jogosultságok első alkalommal történő kiosztását illetően ugyanazon szabályok 
alkalmazását támogatjuk, mint amelyekről a 73/2009/EK rendelet rendelkezik.  
Különösképpen, a jogosultságokat kizárólag a támogatási jogosultság igénylésének első 
évében benyújtott kérelem vagy egy referenciaidőszak alapján szabad kiutalni.

Módosítás 951
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2010-ben vagy 2011-ben a hatályos
egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot 
aktiváltak vagy az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében támogatást 
igényeltek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, az új egységes 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében támogatási jogosultságot kapnak, 
feltéve, hogy a 9. és 10. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en
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Módosítás 952
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2010-ben vagy 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy 
támogatási jogosultságot aktiváltak vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. és 
10. cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 953
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy
azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.



AM\907854HU.doc 11/177 PE492.793v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A jogosultság 2011-ben történő aktiválására vonatkozó követelménynek a tagállamok 
számára fakultatívnak kell lennie.

Módosítás 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
csak azok a mezőgazdasági termelők
kapnak támogatási jogosultságot az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében, akik 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy 
támogatási jogosultságot aktiváltak vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, feltéve, hogy a 9. cikk 
alapján jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. fr

Módosítás 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
csak azok a mezőgazdasági termelők
kapnak támogatási jogosultságot az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében, akik 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy 



PE492.793v01-00 12/177 AM\907854HU.doc

HU

73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

támogatási jogosultságot aktiváltak vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, feltéve, hogy a 9. cikk 
alapján jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. fr

Módosítás 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
határozhatnak úgy, hogy csak azok a 
mezőgazdasági termelők kapnak 
támogatási jogosultságot az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében, akik 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy 
támogatási jogosultságot aktiváltak vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, feltéve, hogy a 9. cikk 
alapján jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 957
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik (2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
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2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

csak azok a mezőgazdasági termelők
kapnak támogatási jogosultságot az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében, akik 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy 
támogatási jogosultságot aktiváltak vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, feltéve, hogy a 9. cikk 
alapján jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. fr

Módosítás 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes
területalapú támogatási rendszer keretében
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy akik ugyan 
nem voltak jogosultak az egységes 
támogatási rendszer keretében
kifizetésekre, mégis részesültek a 
73/2009/EK rendeletben említett 
támogatás valamelyik formájában, vagy 
akik részére első alkalommal 2012-ben 
vagy 2013-ban utalták ki az egységes 
támogatási rendszer jogosultságait, az
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. es

Indokolás

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
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que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Módosítás 959
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást vagy anyatehénre vonatkozó 
támogatást igényeltek a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően vagy akik részére 
első alkalommal 2012-ben vagy 2013-ban 
utalták ki az egységes támogatási rendszer 
jogosultságait, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

Or. es

Indokolás

Nem lenne méltányos a rendszerből kizárni az anyatehénre vonatkozó támogatás 
kedvezményezettjeit, akik akár már évek óta a részesülnek a támogatásban.  A nemzeti 
tartalékból kiosztott jogosultságokból első alkalommal 2012-ben vagy 2013-ban részesülő 
mezőgazdasági termelőket is fel kell venni a rendszerbe.
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Módosítás 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást vagy anyatehénre vonatkozó 
támogatást igényeltek a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően vagy akik részére 
első alkalommal 2012-ben vagy 2013-ban 
utalták ki az egységes támogatási rendszer 
jogosultságait, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

Or. es

Indokolás

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Módosítás 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást vagy anyatehénre vonatkozó 
támogatást igényeltek a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően vagy akik részére 
első alkalommal 2012-ben vagy 2013-ban 
utalták ki az egységes támogatási rendszer 
jogosultságait, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

Or. es

Módosítás 962
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –,
vagy akik az aktív mezőgazdasági 
termelést (amelynek meghatározása: 
mezőgazdasági termékek termelése vagy 
tenyésztése, ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást) 
igazoló bizonyítékot – mint amilyen az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
formanyomtatványa – nyújtottak be, az
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
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első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. en

Módosítás 963
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
tagállamok:
i. dönthetnek úgy, hogy nem teszik az 
összes mezőgazdasági területet 
támogathatóvá;
ii. a területek bizonyos kategóriái –
különösen a természeti okokból kevésbé 
termelékeny területek – esetén a 
támogatható hektárokra egy együtthatót 
alkalmazhatnak.

Or. fr

Módosítás 964
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve,
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2014-ben:
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Or. de

Módosítás 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a mezőgazdasági 
termelők az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2009-ben, 2010-ben vagy 2011-
ben:

Or. fr

Módosítás 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve,
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint a 2009-től 2011-ig terjedő 
időszak során legalább egy – a tagállam 
által meghatározandó – évben:

Or. en
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Módosítás 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint a 2009-től 2011-ig terjedő 
időszakban:

Or. en

Módosítás 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint a 2009., 2010. vagy 2011. év 
bármelyikében:

Or. en

Módosítás 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Amennyiben a tagállamok az első
albekezdésben említett döntést hozták, 
attól az albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2010-ben vagy 2011-ben:

Or. en

Módosítás 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők – ha azt a 
tagállam helyénvalónak találja –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot
kaphatnak feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek, valamint 2011-
ben:

Or. es

Módosítás 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők – ha azt a 
tagállam helyénvalónak találja –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot
kaphatnak feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek, valamint 2011-
ben:

Or. es

Indokolás

A tagállamoknak kellő rugalmassággal kell rendelkezniük az alaptámogatási rendszer 
kedvezményezettei körének bővítésére vagy szűkítésére, tekintve, hogy olyan mezőgazdasági 
termelők vannak a hatályos egységes támogatási rendszerből kizárva, mint például a zöldség-
és gyümölcstermesztők vagy a bortermelők.

Módosítás 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a mezőgazdasági 
termelők az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Or. fr

Módosítás 973
Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a mezőgazdasági 
termelők az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Or. fr

Módosítás 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kaphatnak, 
feltéve, hogy a 9. cikk alapján jogosultak 
arra, hogy közvetlen kifizetésben 
részesüljenek, valamint 2011-ben:

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok szükség szerint alkalmazhatják az 
egységes támogatási rendszert – különös tekintettel a szőlőültetvényekre –, de ez semmi esetre 
sem lehet kötelező rájuk nézve. A cél az, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen arra, hogy 
a szőlőtermesztés és a szőlőültetvények számára különálló támogatási programokba 
csoportosíthassák át a finanszírozást.

Módosítás 975
James Nicholson, Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek, valamint 2011-
ben:

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az egységes 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében támogatási jogosultságot kapnak, 
feltéve, hogy a 9. cikk alapján jogosultak 
arra, hogy közvetlen kifizetésben 
részesüljenek, valamint 2011-ben:

Or. en

Módosítás 976
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg, mezőgazdasági termékeket 
termeltek vagy tenyésztettek, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást;

Or. en

Módosítás 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg, és/vagy a 73/2009/EK 
rendelet 63. cikke értelmében a 
termeléstől függő támogatásnak az 
egységes támogatási rendszerbe való 
integrálására a tagállamok által 
meghatározott időszakot követően az 
1782/2003/EK rendelet vagy a 
73/2009/EK rendelet alapján termeléstől 
függő támogatásban részesülő 
szántófölddel vagy állattartó üzemmel 
rendelkeztek és/vagy hústermelési céllal 
élő lovakat tartottak.

Or. es

Indokolás

A rendeletjavaslat úgy rendelkezik, hogy ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők 
részesülhessenek az alaptámogatási rendszer jogosultságaiban, 2011-ben az egységes 
támogatási rendszer keretében legalább egy támogatási jogosultságot kellett aktiválniuk vagy 
az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatást kellett igényelniük. Úgy 
véljük ugyanakkor, hogy az alaptámogatási szabályok alól mentességet kell adni ahhoz, hogy 
a rendszerből 2012-ben kizárt ágazatok számára – illetve egyéb körülmények esetén –
jogosultságokat lehessen kiosztani, mivel máskülönben egyes mezőgazdasági termelők 
elveszítenék az alaptámogatási jogosultságukat. 

Módosítás 978
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
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
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termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

termesztettek és/vagy szőlőültetvényt, 
rövid rotációs idejű nyárfaültetvényeket, 
gesztenyeültetvényeket, burgonyát, illetve 
faiskolai és mobil üvegházas termékeket
műveltek meg;

Or. it

Módosítás 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem gyümölcsöt és zöldséget, 
vetőburgonyát és étkezési burgonyát, 
dísznövényeket termesztettek és/vagy 
szőlőültetvényt műveltek meg;

Or. en

Módosítás 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot,
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, és
gyümölcsöt, zöldséget, áruburgonyát
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg;

Or. en
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Módosítás 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot,
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, és
gyümölcsöt, zöldséget, burgonyát
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt vagy 
olajfaültetvényt műveltek meg;

Or. es

Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen megnevezni olyan termelőket, akik kizárólag ezeket a termékeket 
termesztik.  Ez a vegyes típusú gazdaságokhoz hasonló gazdálkodási helyzethez vezetne.

Módosítás 982
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt
műveltek meg,

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényeket 
és/vagy állandó gyepterületeket műveltek 
meg,

Or. de

Módosítás 983
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

a) a jelenlegi egységes támogatási rendszer 
keretében nem aktiváltak jogosultságot, 
hanem kizárólag gyümölcsöt és zöldséget 
termesztettek és/vagy szőlőültetvényt 
műveltek meg,

Or. en

Módosítás 984
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben igazolni tudják, hogy 
legkésőbb 2011. december 31-ig vették 
bérbe, vagy vásárolták meg a 
mezőgazdasági területet, amelyre a 
mezőgazdasági termelők közvetlen 
kifizetésre való jogosultságot kívánnak 
szerezni.

Or. fr

Módosítás 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
csak azok a mezőgazdasági termelők 
kaphatnak támogatási jogosultságokat, 
akik 2011-ben mezőgazdasági termékeket 
termeltek vagy tenyésztettek, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
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a mezőgazdasági célból történő 
állattartást.

Or. en

Indokolás

A módosítás a közvetlen kifizetést igénylő földtulajdonosok ügyét hivatott rendezni. Ez 
lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a jogosultságokban csak olyanokat részesítsenek, 
akik 2011-ben mezőgazdasági tevékenységet folytattak.

Módosítás 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal.

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal. A tagállamok ugyanakkor 
az egyéni mezőgazdasági termelők 
számára kiosztott jogosultságok számát a 
73/2009/EK rendelet 34. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően azokra a 
támogatható hektárok számára 
korlátozhatják, amelyeket a 
mezőgazdasági termelő egy – a 
tagállamok döntése alapján 2009-ben, 
2010-ben vagy 2011-ben megállapított –
referenciaévben vagy 2014-ben (amelyik a 
kisebb) bejelentett.

Or. en

Módosítás 987
Brian Simpson
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk 
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal. 

törölve

Or. en

Módosítás 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk 
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal. 

törölve

Or. en

Módosítás 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható
hektárszámmal.

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve a 25. cikk (2) bekezdése 
értelmében vett támogatható támogatási 
jogosultságok száma, amelyben a 
mezőgazdasági termelő a tagállam által 
megállapított – és a KAP reformjára 
irányuló javaslat benyújtása előtti –
referenciaévben részesült.

Or. es

Módosítás 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal.

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2014. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal, amely nem lehet nagyobb 
a 2009-től 2011-ig terjedő időszakban 
felhasznált jogosultságok átlagos 
számánál.

Or. es

Módosítás 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal.

A vis maior és a rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik vagy arányban van a 
26. cikk (1) bekezdésével összhangban a
2014. év tekintetében általuk bejelentett, a 
25. cikk (2) bekezdése értelmében vett és a 
tagállamok által objektív és 
megkülönböztetésmentes módon 
megállapított támogatható hektárszámmal.

Or. fr

Módosítás 992
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2004. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal.

A (2) bekezdés második albekezdés b) 
pontja alkalmazásának sérelme nélkül a
vis maior és rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve az egyes mezőgazdasági 
termelők támogatási jogosultságainak 
száma megegyezik a 26. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a 2014. év 
tekintetében általuk bejelentett, a 25. cikk
(2) bekezdése értelmében vett támogatható 
hektárszámmal.

Or. fr

Módosítás 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdéssel ellentétben a 
mezőgazdasági termelők számára 
támogatási jogosultságok kiosztása 
céljából figyelembe vehető támogatható 
hektárok számát a tagállamok úgy 
korlátozhatják, hogy az ne haladja meg 
egy adott évben vagy a 2009 és 2011 
közötti időszak közötti referenciaévben 
bejelentett hektárszámot.

Or. es

Indokolás

Fennáll a veszély, hogy a bejelentett támogatható hektárszám 2014-ben meredeken 
megemelkedik, ami a hektáronkénti átlagos támogatás szintjének jelentős csökkenéséhez 
vezetne. Ezért a figyelembe vehető hektárszámra nézve a támogatási jogosultságok első 
kiosztása során meg kell határozni egy felső határt. 

Módosítás 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdéssel ellentétben a 
mezőgazdasági termelők számára 
támogatási jogosultságok kiosztása 
céljából figyelembe vehető támogatható 
hektárok számát a tagállamok úgy 
korlátozhatják, hogy az ne haladja meg 
egy adott évben vagy a 2009 és 2011 
közötti időszak közötti referenciaévben 
bejelentett hektárszámot.

Or. es

Indokolás

A közvetlen kifizetések során figyelembe vehető hektárok száma nem haladhatja meg a 
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tagállamok közötti külső konvergencia kiszámításához használt szintet.

Módosítás 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2a) bekezdéstől eltérve azon a 
tagállamok, amelyek az egységes 
támogatási rendszerre és a 
szőlőtermesztők támogatására vonatkozó 
[...] /EU rendelet értelmében úgy 
határoztak, hogy a közvetlen kifizetések 
nemzeti felső határának megemelése 
érdekében 2015-től nem csökkentik a 
borágazatban a támogatási programokat, 
az alaptámogatási rendszer alapján 
támogatható területekből kizárhatják a 
szőlőtermesztést.

Or. en

Módosítás 996
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
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve azok a mezőgazdasági termelők, 
akik 2012-ben és 2013-ban 
mezőgazdasági tevékenységet kezdtek, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek, illetve 
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vállalják, hogy öt éven át nem ruházzák át 
a támogatási jogosultságot, minden évben 
felhasználják a jogosultságot és nem 
adják bérbe a termőföldet és a támogatási 
jogosultságot, amelyre vonatkozóan 
kérelmet nyújtottak be.

Or. it

Módosítás 997
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve azok a mezőgazdasági termelők, 
akik 2012-ben és 2013-ban 
mezőgazdasági tevékenységet kezdtek, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek, illetve 
vállalják, hogy öt éven át nem ruházzák át 
a támogatási jogosultságot, minden évben 
felhasználják a jogosultságot és nem 
adják bérbe a termőföldet és a támogatási 
jogosultságot, amelyre vonatkozóan 
kérelmet nyújtottak be.

Or. it

Indokolás

A Bizottság javaslata nem foglalkozik az új, köztük fiatal mezőgazdasági termelőkkel, akik 
2012-ben és 2013-ban kezdték meg tevékenységüket. Ezért rendelkezni kell arról, hogy – a 
visszaélések megelőzését célzó szigorú követelmények alapján – ezek a személyek is 
részesüljenek a támogatási jogosultságokból.

Módosítás 998
Jean-Paul Gauzès
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2013-ban különleges támogatási 
jogosultsággal rendelkeztek, 2014-ben 
különleges jogokat kapnak, amelynek 
egységnyi értéke a területalapú 
támogatások konvergenciájára 
alkalmazandó százalékkal arányosan 
minden évben csökken.  A különleges 
jogokat a mezőgazdasági termelő egy 
külön eljárással aktiválja.

Or. fr

Módosítás 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott 
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

A referenciaévnek egy jövőbeli évben való meghatározása miatt esetleg kialakuló földpiaci 
spekulációk megelőzése érdekében egy kiegészítő záradékot javasolnak a 21. cikk (2) 
bekezdéséhez, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2014-ben kiosztott 
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jogosultságok számát egy korábbi referenciaévben (2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben, 
amelyikben a legkevesebb) bejelentett támogatható hektárok számában korlátozza. 

Módosítás 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott 
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

törölve

Or. fr

Módosítás 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott 
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 

törölve
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cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. es

Módosítás 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

(3) A mezőgazdasági üzem
tulajdonjogának öröklés, hagyaték, az 
üzem egészének vagy egy részének
adásvétele vagy bérbe adása útján történő
eladása vagy átruházása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő mezőgazdasági 
termelők 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján olyan mezőgazdasági
termelőkre ruházhatják át az (1) 
bekezdésben említett támogatási 
jogosultságra vonatkozó jogukat, akik a 
mezőgazdasági üzemet vagy annak egy 
részét átvették, feltéve, hogy megfelelnek a 
9. cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. es

Indokolás

Kellő figyelmet kell szentelni azoknak az eseteknek, ahol a tulajdonjog átruházása a 
felosztástól vagy bérbe adástól eltérő módon valósul meg.

Módosítás 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy (3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
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egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

egy részének átadása – köztük eladása, 
bérbe adása vagy öröklése – esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ét 
megelőzően aláírt szerződés útján 
átruházhatják egy vagy több
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelők megfelelnek a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1004
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása, szétválása 
összevonása vagy bérbe adása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő mezőgazdasági 
termelők 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják a 
mezőgazdasági üzemet vagy annak egy
részét átvevő mezőgazdasági termelőkre az
(1) bekezdésben említett azon jogukat, 
hogy támogatási jogosultságban 
részesüljenek, feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1005
Brian Simpson

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

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása, szétválása 
összevonása vagy bérbe adása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ét 
megelőzően aláírt szerződés útján 
átruházhatják egy vagy több
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelők megfelelnek a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1006
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása vagy bérbe adása
esetén a (2) bekezdésnek megfelelő 
természetes vagy jogi személyek 2014. 
május 15-ét megelőzően aláírt szerződés 
útján részben vagy egészben átruházhatják
az azt átvevő mezőgazdasági termelőre az
(1) bekezdésben említett azon jogukat, 
hogy támogatási jogosultságban 
részesüljenek, feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelők megfelelnek a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1007
James Nicholson, Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása vagy bérbe adása
esetén a (2) bekezdésnek megfelelő 
természetes vagy jogi személyek 2014. 
május 15-ét megelőzően aláírt szerződés 
útján átruházhatják egy vagy több
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy azok megfelelnek a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1008
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott 
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.  

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján át kell ruházniuk egy adott 
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Or. bg

Módosítás 1009
James Nicholson, Richard Ashworth
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkével 
összhangban egységes támogatási 
rendszert bevezető tagállamok vagy azok 
régiói határozhatnak úgy, hogy a 2013. 
december 31-ig kiosztott támogatási 
jogosultságok számát alkalmazza a 2014-
ben aktiválható támogatási jogosultságok 
számaként.

Or. en

Módosítás 1010
James Nicholson, Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők határozhatják 
meg a támogatható hektárok számát, 
amelyet a jogosultságok megállapításához 
fel kívánnak használni.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a mezőgazdasági termelők azok, akik eldönthetik, mekkora földterületet 
kívánnak felhasználni a jogosultságok megállapításához.

Módosítás 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdéssel ellentétben a 
tagállamok és a regionális intézmények a 
rendelet 20. cikkével összhangban –
objektív kritériumok alkalmazása alapján 
– korlátozhatják a támogatási 
jogosultságok első kiosztása céljából 
figyelembe vehető támogatható hektárok 
számát, feltéve, hogy az adott tagállamban 
vagy régióban bejelentett támogatható 
hektárok száma a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően legalább 20%-
kal nagyobb, mint a jelenlegi támogatási 
rendszerben 2009 és 2011 között 
bejelentett hektárszámok átlaga.
Ez a korlátozás elsősorban az 
alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás új 
kedvezményezettjeire vonatkozik, kivéve 
azokat a fiatal mezőgazdasági termelőket, 
akik a fenti időszakban bejelentett 
hektárszámra vonatkozó százalékértéket 
meghaladó mezőgazdasági termelők 
támogatási rendszerébe tartoznak.

Or. es

Indokolás

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Módosítás 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

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

(3a) A tagállamok ugyanakkor az egyéni 
mezőgazdasági termelők számára kiosztott 
jogosultságok számát a 73/2009/EK 
rendelet 34. cikke (2) bekezdése szerinti 
azon támogatható hektárok számára 
korlátozhatják, amelyeket a 
mezőgazdasági termelő egy – a 
tagállamok döntése alapján 2009-ben, 
2010-ben vagy 2011-ben megállapított –
referenciaévben vagy 2014-ben (amelyik a 
kisebb) bejelentett.

Or. en

Indokolás

A referenciaévnek egy jövőbeli évben való meghatározása miatt esetleg kialakuló földpiaci 
spekulációk megelőzése érdekében egy kiegészítő záradékot javasolnak a 21. cikk (2) 
bekezdéséhez, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2014-ben kiosztott 
jogosultságok számát egy korábbi referenciaévben (2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben, 
amelyikben a legkevesebb) bejelentett támogatható hektárok számában korlátozza. 

Módosítás 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Felosztás esetén a (2) bekezdésnek 
megfelelő természetes vagy jogi személyek 
2014. május 15-ét megelőzően aláírt 
szerződés útján részben vagy egészben 
átruházhatják a létrejött üzemet irányító 
mezőgazdasági termelőkre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek.

Or. en
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Módosítás 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdéssel ellentétben a 
szarvasmarha-, a juhtej- és kecsketej-
vagy állattenyésztési ágazatban 
tevékenykedő mezőgazdasági termelők, 
akik az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében nem 
rendelkeznek támogatható hektárokkal, a 
2011-ben folytatott mezőgazdasági 
tevékenységükkel arányos értékű, de 
jogosultságonként 5000 eurót meg nem 
haladó különleges jogosultságokat fognak 
kapni.

Or. es

Indokolás

Mentességet kell biztosítani a mezőgazdasági tevékenységek bizonyos fajtáira, amelyek nem 
hektáralapú modelleket követnek, de amelyek elengedhetetlenül fontosak és kiegészítik a 
különböző termelési modelleket.

Módosítás 1015
James Nicholson, Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
megállapítják azt a mezőgazdasági 
üzemenkénti, a 25. cikk (2) bekezdésével 
összhangban támogatható mezőgazdasági 
területben kifejezett minimális méretet, 
amelyre támogatási jogosultság 
megállapítása kérhető. Ez a minimális 
méret azonban nem lehet nagyobb, mint a 
10. cikk (1) bekezdése első albekezdésének 
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a második albekezdéssel együtt értelmezett 
b) pontjában meghatározott küszöbérték.

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell annak elkerülése érdekében, hogy a jogosultságokat a támogatható 
minimális méretnél kisebb területek tekintetében osszák ki. 

Módosítás 1016
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Felosztás esetén a (2) bekezdésnek 
megfelelő természetes vagy jogi személyek 
2014. május 15-ét megelőzően aláírt 
szerződés útján részben vagy egészben 
átruházhatják a létrejött üzemet irányító 
mezőgazdasági termelőkre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
21. cikk (2) bekezdésének első és második 
albekezdését, illetve a 21. cikk (3) 
bekezdését nem alkalmazzák.

Or. de
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Módosítás 1018
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
megállapítják azt a mezőgazdasági 
üzemenkénti, a 25. cikk (2) bekezdésével 
összhangban támogatható mezőgazdasági 
területben kifejezett minimális méretet, 
amelyre támogatási jogosultság 
megállapítása kérhető. Ez a minimális 
méret azonban nem lehet nagyobb, mint a 
10. cikk (1) bekezdése első albekezdésének 
a második albekezdéssel együtt értelmezett 
b) pontjában meghatározott küszöbérték.

Or. en

Módosítás 1019
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
A támogatási jogosultságok kiosztása új 

belépők számára
Egy tagállam vagy egy régió objektív 
kritériumok alapján és a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot, 
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon a nemzeti felső határértéken belül 
kioszthatnak támogatási jogosultságokat 
azon mezőgazdasági termelők számára, 
akik a 21. cikkben meghatározott 
támogatási jogosultságok első kiosztása 
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után kezdik meg mezőgazdasági 
tevékenységüket.  Az így kiutalt 
jogosultság értékét a kiutalás évében a 
támogatási jogosultságok nemzeti vagy 
regionális átlagértéke alapján határozzák 
meg.

Or. en

Módosítás 1020
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási 
jogosultságok egységértéke a 19., illetve 
20. cikk alapján megállapított nemzeti 
vagy regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értékének és a 2014. 
évre a 21. cikk (2) bekezdésnek 
megfelelően nemzeti vagy regionális 
szinten kiosztott támogatási jogosultságok 
számának a hányadosaként kerül 
kiszámításra.

törölve

Or. fr

Módosítás 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve a 20. cikknek 
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megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

megfelelően megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében, vagy adott esetben a 23. 
cikk (2) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értékének 
és a nemzeti vagy regionális szinten az 
alaptámogatási rendszer alkalmazása 
során igényelt támogatási jogosultságok
számának – beleértve a 23. cikknek 
megfelelően a nemzeti vagy a regionális 
tartalékból odaítélt támogatási 
jogosultságokat is – a hányadosaként kerül 
kiszámításra. A támogatási jogosultságok 
számát hektárban kell megadni.

Or. en

Módosítás 1022
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve a 20. cikknek 
megfelelően megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében, vagy adott esetben a 23. 
cikk (2) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értékének 
és a nemzeti vagy regionális szinten az 
alaptámogatási rendszer alkalmazása 
során igényelt támogatási jogosultságok 
számának – beleértve a 23. cikknek 
megfelelően a nemzeti vagy a regionális 
tartalékból odaítélt támogatási 
jogosultságokat is – a hányadosaként kerül 
kiszámításra. A támogatási jogosultságok 
számát hektárban kell megadni.

Or. en
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Módosítás 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve a 20. cikknek 
megfelelően megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értékének és a nemzeti 
vagy regionális szinten az adott évben a 
kifizetésre feljogosító támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

Or. en

Indokolás

Egy olyan szabály megállapítását javasoljuk, amely szerint a jogosultságok értékének végső 
szintjét úgy számítják ki, hogy a rendelkezésre álltó pénzügyi keretet elosztják egy adott évben 
kifizetésre feljogosító jogosultságok számával. Ez azt jelenti, hogy minden évben a pénzügyi 
keretet az ellenőrzések elvégzését és a támogathatóság kifizető ügynökség általi megerősítését 
követően elosztják a jogosultságok számával. Ez a megoldás lehetővé tenné a pénzügyi keret 
maradéktalan felhasználását.

Módosítás 1024
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve a 20. cikknek 
megfelelően megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében, vagy adott esetben a 23. 
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értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

cikk (2) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értékének 
és a nemzeti vagy regionális szinten 
kiosztott vagy 2014-ben aktuális
támogatási jogosultságok számának –
beleértve a 23. cikkel összhangban a 
nemzeti vagy a regionális tartalékból 
odaítélt támogatási jogosultságokat is – a
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve a 20. cikknek 
megfelelően megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értékének és a 2014. 
évre a 21. cikk (2) bekezdésnek 
megfelelően a nemzeti vagy regionális 
szinten kiosztott támogatási jogosultságok 
számának – beleértve a 23. cikkel 
összhangban a nemzeti vagy a regionális 
tartalékból odaítélt támogatási 
jogosultságokat is – a hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1026
Alfreds Rubiks

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

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és  nemzeti vagy regionális
szintű kérelemben említett támogatási 
jogosultságok – beleértve a 23. cikkel 
összhangban a nemzeti vagy a regionális 
tartalékból odaítélt támogatási 
jogosultságokat is – számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra. A 
támogatási jogosultságok számát 
hektárban kell megadni.

Or. lv

Módosítás 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok
átlagos egységértéke a 19., illetve 20. cikk 
alapján megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értékének és a 25. 
cikk (1) bekezdésnek megfelelően aktivált
támogatási jogosultságok számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. en
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Módosítás 1028
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok
átlagos egységértéke a 19., illetve 20. cikk 
alapján megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határ 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értékének és a 25. 
cikk (1) bekezdésnek megfelelően aktivált
támogatási jogosultságok számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. fr

Indokolás

Az alaptámogatás rendelkezésére álló költségvetést minden egyes évben maradéktalanul ki 
kell osztani annak megelőzése érdekében, hogy ne maradjanak felhasználatlanul a 
pénzeszközök.

Módosítás 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 21. cikk (2) bekezdésnek 
megfelelően nemzeti vagy regionális 
szinten 2014-ben kiosztott és aktivált
támogatási jogosultságok számának a 
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kerül kiszámításra. hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Indokolás

Az el nem költött források összegének minimalizálása és a pénzeszközök felhasználásának 
optimalizálása érdekében a támogatási jogosultságok egységértékét minden egyes évben úgy 
kell kiszámolni, hogy a felső határ összegét elosztják az adott évben aktivált támogatási 
jogosultságok számával.

Módosítás 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 21. cikk (2) bekezdésnek 
megfelelően nemzeti vagy regionális 
szinten 2014-ben kiosztott és aktivált
támogatási jogosultságok számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Indokolás

Az el nem költött források összegének minimalizálása és a pénzeszközök felhasználásának 
optimalizálása érdekében a támogatási jogosultságok egységértékét minden egyes évben úgy 
kell kiszámolni, hogy a felső határ összegét elosztják az adott évben aktivált támogatási 
jogosultságok számával. Ezzel megelőzhető a teljes aktivált hektárszám első évet követő 
lehetséges csökkenéséből adódó erőforrásveszteség.

Módosítás 1031
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 21. cikk (2) bekezdésnek 
megfelelően nemzeti vagy regionális 
szinten 2014-ben kiosztott és aktivált
támogatási jogosultságok számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Indokolás

A támogatási jogosultságok egységértékét minden egyes évben úgy kell kiszámolni, hogy a 
felső határ összegét elosztják az adott évben aktivált támogatási jogosultságok számával, 
hogy ne kerüljön sor a következő években aktivált hektárszámok csökkenésére, ami 
erőforrásveszteséghez vezetne.

Módosítás 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok 
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének – a 12. módosítással beillesztett 
új bekezdés értelmében a támogatható 
hektárokkal nem rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára kiosztott 
különleges jogosultságok értékének 
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meghatározást követően –és a 2014. évre a 
21. cikk (2) bekezdésnek megfelelően 
nemzeti vagy regionális szinten kiosztott 
támogatási jogosultságok számának a 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Indokolás

Mentességet kell biztosítani a mezőgazdasági tevékenységek bizonyos fajtáira, amelyek nem 
hektáralapú modelleket követnek, de amelyek elengedhetetlenül fontosak és kiegészítik a 
különböző termelési modelleket.

Módosítás 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(1) Minden egyes érintett év 
vonatkozásában a támogatási jogosultságok
– köztük a különleges jogosultságok –
egységértéke a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális felső 
határ 23. cikk (1) bekezdésében előírt 
lineáris csökkentés alkalmazását követő 
értékének és a 2014. évre a 21. cikk (2) 
bekezdésnek megfelelően nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok számának a hányadosaként 
kerül kiszámításra.

Or. pt

Módosítás 1034
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
22 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján az 20. cikkben megállapított 
regionális felső határon vagy annak egy 
részén belül eltérő egységenkénti 
értékeket határozhatnak meg a 
mezőgazdasági termelők számára 
kiosztandó, az 18. cikk (1) bekezdésében 
említett támogatási jogosultságok 
vonatkozásában:
a) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
előírt időpontban szántóföldi növényekkel 
bevetett földek tekintetében, és/vagy 
b) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
előírt időpontban állandó legelőként 
használt földek tekintetében, és/vagy 
c) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
előírt időpontban állandó kultúrákkal 
beültetett földek tekintetében.

Or. it

Módosítás 1035
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján az 20. cikkben megállapított 
regionális felső határon vagy annak egy 
részén belül eltérő egységenkénti 
értékeket határozhatnak meg a 
mezőgazdasági termelők számára 
kiosztandó, az 18. cikk (1) bekezdésében 
említett támogatási jogosultságok 
vonatkozásában:
a) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
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előírt időpontban szántóföldi növényekkel 
bevetett hektárok tekintetében, és/vagy 
b) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
előírt időpontban állandó legelőként 
használt hektárok tekintetében, és/vagy 
c) a 2011. évi támogatás iránti kérelmekre 
előírt időpontban állandó kultúrákkal 
beültetett hektárok tekintetében.

Or. en

Indokolás

A célzottabb jövedelemtámogatás érdekében a tagállamok a 2011-ben állandó legelőként 
használt és/vagy állandó kultúrával és/vagy szántóföldi növényekkel bevetett mezőgazdasági 
területként való meghatározása alapján állapíthatják meg a támogatási jogosultságokat. 
Erről a lehetőségről a 93/2009/EK rendelet 49. cikke rendelkezik, amely a WTO-szabályokkal 
összeegyeztethetőnek minősült. 

Módosítás 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján a 19. és 20. cikkben megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határon 
vagy annak egy részén belül eltérő 
egységenkénti értékeket határozhatnak 
meg a támogatási jogosultságok 
vonatkozásában:
a) a hektáronkénti szántóterületre, vagy
b) a hektáronkénti állandó kultúrákra és 
más, hasonló módon használt, 
támogatható hektárra, vagy
c) a hektáronkénti állandó legelőkre és 
más, hasonló módon használt 
támogatható hektárra.
A fenti modellt választó tagállamoknak 
2013. december 31-ig értesíteniük kell 
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erről a Bizottságot.

Or. es

Indokolás

Az alaptámogatások meghatározásakor kellő figyelmet kell szentelni – a különleges 
támogatási rendszer jelenlegi regionális modelljéhez hasonlóan – a föld felhasználása szerint 
eltérő értékek meghatározására, különbséget téve a szántóföldek és az állandó legelők között. 
Véleményünk szerint e különbségtételt az állandó növénykultúrákra is alkalmazni kell. 

Módosítás 1037
Milan Zver

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A (1) bekezdés a tagállamok objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján a 19. vagy 20. cikkben 
meghatározott nemzeti vagy regionális 
felső határon vagy annak egy részén belül 
eltérő egységenkénti értékeket 
határozhatnak meg , a 19. vagy 20. 
cikkben említett mezőgazdasági termelők 
számára kiosztandó támogatási 
jogosultságok vonatkozásában:
a) a 2014. évi területalapú támogatás 
iránti kérelmekre előírt időpontban 
gyepterületként használt és egyéb 
támogatható hektárok; vagy
b) a 2014. évi területalapú támogatás 
iránti kérelmekre előírt időpontban 
állandó legelőként használt és egyéb 
támogatható hektárok tekintetében.

Or. en

Módosítás 1038
Elisabeth Köstinger
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak adott esetben és 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján a nemzeti vagy 
regionális szinten kiosztott támogatási 
jogosultságok megállapítása során 
lehetőségük van differenciált kritériumok 
alkalmazására, például az extenzív vagy 
intenzív földhasználat vonatkozásában.

Or. de

Indokolás

Elviekben lehetőséget kell biztosítani a különböző jövedelmezőségi szintekkel jellemzett 
földtípusok közötti különbségtételre (szántóföld és intenzíven használt gyepterület, szemben az 
extenzív gyepterülettel), és különböző szintű támogatás odaítélésére.

Módosítás 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az előző albekezdésben említett 
jogosultságok értékének 
meghatározásakor a tagállamok eltérő 
egységenkénti értékeket határozhatnak 
meg a mezőgazdasági termelők számára 
kiosztandó támogatási jogosultságok 
vonatkozásában, például a 
takarmánytermelésre használt, az állandó 
növénykultúrás és palántával beültetett, a 
szántóföldi növényekkel és rizzsel 
beültetett hektárokra, és a rendelet 
végrehajtásának első évében a kérelmek 
benyújtására megállapított időpontban 
támogatható minden egyéb területre. 

Or. it
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Módosítás 1040
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (1) bekezdés c) pont 2. és 3. 
francia bekezdésében említett 
mezőgazdasági tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
közvetlen kifizetések összegét a közvetlen 
kifizetések átlagos összegének 1/4 –eként 
számolják ki. 

Or. en

Módosítás 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. 
cikk (1) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értéke 
legalább 40 %-ának megfelelő összegre 
korlátozhatják.

törölve

Or. en

Módosítás 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. 
cikk (1) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értéke 
legalább 40 %-ának megfelelő összegre 
korlátozhatják.

törölve

Or. en

Módosítás 1043
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. 
cikk (1) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értéke 
legalább 40 %-ának megfelelő összegre 
korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határnak 
megfelelően korlátozhatják, a 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követően.

Or. en

Indokolás

A hektáronkénti támogatást a tagállamok hatáskörében kell tartani, ezáltal is kifejezve az 
egyes gazdálkodási formák közötti különbségeket.
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Módosítás 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 5 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják. A 
tagállamok 2013-ban fokozatosan 
megszüntethetik a kifizetéseket az érintett 
gazdálkodók különleges jogosultságai 
alapján.

Or. en

Módosítás 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok –
beleértve a különleges jogosultságokat –
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10%-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.
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Or. en

Módosítás 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási jogosultságok –
beleértve a különleges jogosultságokat –
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10%-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. pt

Módosítás 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. es
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Indokolás

Kellően hosszú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely biztosítja, hogy a korábbi 
referenciák rendszeréről az új kifizetési rendszerre való áttérés nem okoz túl nagy torzulást a 
különféle gazdálkodási ágazatok között.

Módosítás 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. es

Indokolás

Az pénzeszközök újbóli elosztása új segélyezési modell kialakulásához vezetne; ez jelentős 
hatással járna a kedvezményezettekre és az ágazatokra, és torzulásokhoz vezethet, amelyeket 
kellő gondossággal és figyelemmel kellene kezelni. Ezért a lehető leghosszabb időkeretet kell 
biztosítani, és az átmeneti időszakban alkalmazásra szánt eszközöknek a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítaniuk.

Módosítás 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a (2) Az egységes támogatási rendszert a 



AM\907854HU.doc 65/177 PE492.793v01-00

HU

73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en

Indokolás

Az átmenet egyik fontos eleme az, hogy a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani 
a változás ütemének saját körülményeikhez való igazítása terén. Mivel a környezetvédelmi 
szempontok már eleve kiegyenlítik a kifizetéseket, a Bizottság által e bekezdésben javasolt 
érték túl magas. 

Módosítás 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. es

Indokolás

A lehető leghosszabb időkeret biztosítása, az átmeneti időszakban a lehető legnagyobb 
rugalmasságot biztosító eszközök figyelembevétele. A támogatási jogosultságok kezdeti 
egységértékét ezért a korábbi modell szerinti egyéni támogatás összegének 90%-a alapján kell 
kiszámítani, az alaptámogatási rendszerre vonatkozó költségvetés felső határa mindössze 
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10%-ának felhasználásával.

Módosítás 1051
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en

Indokolás

A támogatási jogosultságok 40%-ának eltörlése a korábbi referenciák alapján számos 
gazdálkodó bevételeire drámai hatást gyakorolna. A környezetvédelmi szempontok 
vonatkozásában tervezett 30%-kal kiegészítve a támogatási jogosultságok értékének 40%-os 
csökkentése összesen 58%-kal csökkentené a támogatási jogosultságok kiszámításának 
alapját.

Módosítás 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 



AM\907854HU.doc 67/177 PE492.793v01-00

HU

nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. it

Módosítás 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 10 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. es

Indokolás

Az átmeneti időszaknak fokozatosnak kell lennie, mivel a környezetvédelmi megfontolások 
tekintetében átalánytámogatást alkalmaznak. A támogatási jogosultságok kezdeti 
egységértékét ezért a korábbi modell szerinti egyéni támogatás összegének 90%-a alapján kell 
kiszámítani, az alaptámogatási rendszerre vonatkozó költségvetés felső határa mindössze 
10%-ának felhasználásával.

Módosítás 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

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

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 15 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en

Módosítás 1055
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 15 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en

Módosítás 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. 
cikk (1) bekezdésében előírt lineáris 
csökkentés alkalmazását követő értéke 
legalább 40 %-ának megfelelő összegre 
korlátozhatják.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
egy gazdálkodó által kapott támogatás 
csökkenése nem haladhat meg egy adott 
szintet, amit a 2014–2020 közötti 
időszakban 20%-ban állapítanak meg, a 
gazdálkodó által ezen időszakban 
végrehajtott eladások és vásárlások 
sérelme nélkül; Ez a támogatáscsökkentés 
úgy kerül kiszámításra, hogy a 
gazdálkodó által 2013. december 31-én 
birtokolt egységes támogatási
jogosultságok értékét – vagy adott esetben
a gazdálkodó által a 2013-as pénzügyi 
évben a 73/2009/EK rendelet szerinti 
egységes területalapú támogatási
rendszernek megfelelően kapott 
támogatást – összevetik a gazdálkodó 
számára 2020. december 31-én megítélt 
támogatási jogosultságok értékével, 
amihez hozzáadódik a III. cím 2. 
fejezetének megfelelően kiszámított 
összeg, függetlenül attól, hogy a 
gazdálkodó teljesíti-e a támogathatósági 
feltételeket;

Or. fr

Módosítás 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok
egységértékének a kiszámítását a 19.,
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. 
cikk (1) bekezdésében előírt lineáris 

(2) A tagállamok a támogatási 
jogosultságok egységértékét objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabják meg.  Növelhetik az első 
támogatási jogosultságok értékét, vagy 
különböző támogatási jogosultsági 
értékeket alkalmazhatnak szántóföldekre, 
állandó gyepterületekre vagy állandó 
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csökkentés alkalmazását követő értéke 
legalább 40 %-ának megfelelő összegre 
korlátozhatják.

kultúrákra.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az egy 
gazdálkodó által kapott támogatás 
csökkenése nem haladhat meg egy adott 
szintet, amit az elkövetkezendő időszakra 
20%-ban állapítanak meg, a gazdálkodó 
által ezen időszakban végrehajtott 
eladások és vásárlások sérelme nélkül; Ez 
a támogatáscsökkentés úgy kerül 
kiszámításra, hogy a gazdálkodó által 
2013. december 31-én birtokolt egységes 
támogatási jogosultságok értékét – vagy 
adott esetben a gazdálkodó által a 2013-as 
pénzügyi évben a 73/2009/EK rendelet 
szerinti egységes területalapú támogatási 
rendszernek megfelelően kapott 
támogatást – összevetik a gazdálkodó 
számára 2020. december 31-én megítélt 
támogatási jogosultságok értékével, 
amihez hozzáadódik a III. cím 2. 
fejezetének megfelelően kiszámított 
összeg, függetlenül attól, hogy a 
gazdálkodó teljesíti-e a támogathatósági 
feltételeket;

Or. fr

Módosítás 1058
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
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
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nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 20 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. it

Módosítás 1059
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 20 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. lv

Módosítás 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
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alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

alkalmazását követő értéke legalább 20 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. es

Módosítás 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 30 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. it

Módosítás 1062
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.
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Or. en

Módosítás 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en

Módosítás 1064
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó
tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40 %-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. en
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Módosítás 1065
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk (2) bekezdésétől eltérve azok a 
tagállamok vagy régiók, amelyek 2014-re 
vonatkozóan a xxx rendelet 74. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően állandó 
jegyzéket állítottak össze a közvetlen 
kifizetésekre jogosult összes területről (a 
továbbiakban: „támogatható hektár”) 
évente csökkenthetik a támogatási 
jogosultságok egységértékét, úgy, hogy az 
e cikk (5) bekezdésében említett évben az 
összes jogosultság értéke lenullázódjon; 
Ezen eltérés alkalmazása esetén a 
tagállamok vagy a régiók további 
támogatást nyújthatnak a gazdálkodók 
számára, amely támogatás megfelel a 
bejelentett támogatható hektároknak, 
szorozva a 19., illetve 20. cikk alapján 
megállapított nemzeti vagy regionális 
felső határértékkel, a 23. cikk (1) 
bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követően, valamint osztva a 
tagállamban vagy régióban megtalálható 
jogosult hektárok számával. 

Or. en

Módosítás 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 

törölve



AM\907854HU.doc 75/177 PE492.793v01-00

HU

határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a 
támogatási jogosultságok értékét növeljék 
azokban az esetekben, amikor az 
alaptámogatási rendszer keretében egy 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a 
(2) bekezdésnek megfelelően kiszámított 
támogatási jogosultságok értéke nem éri 
el a 73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is –
összértékét. Ebből a célból az érintett 
mezőgazdasági termelő minden egyes 
támogatási jogosultságának nemzeti vagy 
regionális egységértékét meg kell növelni 
az egységes támogatási rendszer keretében 
a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.
A növekmény kiszámításánál a 
tagállamok figyelembe vehetik a 
73/2009/EK rendelet 52. cikke, 53. 
cikkének (1) bekezdése és 68. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján a 2013. 
naptári évre nyújtott támogatást is, feltéve, 
hogy a tagállam úgy döntött, hogy az 
érintett ágazatokra az e rendelet IV. címe 
alapján nem alkalmazza a termeléstől 
függő önkéntes támogatást.
Az első albekezdés alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy a mezőgazdasági 
termelő akkor rendelkezik 2013. december 
31-én támogatási jogosultságokkal, ha 
azoknak a szóban forgó termelő részére 
történő kiosztására vagy végleges 
átcsoportosítására az említett időpontig 
sor került.

Or. en
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Módosítás 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a 
támogatási jogosultságok értékét növeljék 
azokban az esetekben, amikor az 
alaptámogatási rendszer keretében egy 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a 
(2) bekezdésnek megfelelően kiszámított 
támogatási jogosultságok értéke nem éri 
el a 73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is –
összértékét. Ebből a célból az érintett 
mezőgazdasági termelő minden egyes 
támogatási jogosultságának nemzeti vagy 
regionális egységértékét meg kell növelni 
az egységes támogatási rendszer keretében 
a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

törölve

A növekmény kiszámításánál a 
tagállamok figyelembe vehetik a 
73/2009/EK rendelet 52. cikke, 53. 
cikkének (1) bekezdése és 68. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján a 2013. 
naptári évre nyújtott támogatást is, feltéve, 
hogy a tagállam úgy döntött, hogy az 
érintett ágazatokra az e rendelet IV. címe 
alapján nem alkalmazza a termeléstől 
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függő önkéntes támogatást.
Az első albekezdés alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy a mezőgazdasági 
termelő akkor rendelkezik 2013. december 
31-én támogatási jogosultságokkal, ha 
azoknak a szóban forgó termelő részére 
történő kiosztására vagy végleges 
átcsoportosítására az említett időpontig 
sor került.

Or. en

Módosítás 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a 
támogatási jogosultságok értékét növeljék 
azokban az esetekben, amikor az 
alaptámogatási rendszer keretében egy 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a 
(2) bekezdésnek megfelelően kiszámított 
támogatási jogosultságok értéke nem éri 
el a 73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is –
összértékét. Ebből a célból az érintett 
mezőgazdasági termelő minden egyes 
támogatási jogosultságának nemzeti vagy 
regionális egységértékét meg kell növelni 
az egységes támogatási rendszer keretében 
a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 

törölve
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december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

Or. en

Módosítás 1069
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra használhatják fel, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg lehet növelni az 
egységes támogatási rendszer keretében a
(2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

Or. en
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Indokolás

A hektáronkénti támogatást a tagállamok hatáskörében kell tartani, ezáltal is kifejezve az 
egyes gazdálkodási formák közötti különbségeket.

Módosítás 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013-ban 
aktivált támogatási jogosultságok –
beleértve a különleges jogosultságokat is –
összértékét. Ebből a célból az érintett 
mezőgazdasági termelő minden egyes 
támogatási jogosultságának nemzeti vagy 
regionális egységértékét meg kell növelni 
az egységes támogatási rendszer keretében 
a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013-ban 
aktivált támogatási jogosultságok –
beleértve a különleges jogosultságokat is –
összértéke közötti különbségnek megfelelő 
résszel.
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Or. it

Módosítás 1071
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013-ban 
aktiválni kívánt támogatási jogosultságok 
– beleértve a különleges jogosultságokat is 
– összértékét. Ebből a célból az érintett 
mezőgazdasági termelő minden egyes 
támogatási jogosultságának nemzeti vagy 
regionális egységértékét meg kell növelni 
az egységes támogatási rendszer keretében 
a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013-ban 
aktivált támogatási jogosultságok –
beleértve a különleges jogosultságokat is –
összértéke közötti különbségnek megfelelő 
résszel.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a konvergenciát a jogosultságokat 2013-ban aktiváló gazdálkodók számára. 
Különbség lehet a jogosultságokat 2013-ban aktiváló és a jogosultságokkal 2013. december 
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31-én rendelkező gazdálkodók között.

Módosítás 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti jelenlegi
egységes támogatási rendszer keretében 
2013. december 31-én a termelő birtokában 
lévő támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az új
egységes támogatási rendszer keretében a
(2) bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti jelenlegi
egységes támogatási rendszer keretében 
2013. december 31-én a termelő birtokában 
lévő támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

Or. en

Módosítás 1073
Vasilica Viorica Dăncilă
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
lehetőséggel élő tagállamok a felső 
határnak a szóban forgó bekezdés 
alkalmazását követően fennmaradó részét 
arra kell felhasználniuk, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét növeljék azokban az 
esetekben, amikor az alaptámogatási 
rendszer keretében egy mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő, a (2) bekezdésnek 
megfelelően kiszámított támogatási 
jogosultságok értéke nem éri el a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértékét.
Ebből a célból az érintett mezőgazdasági 
termelő minden egyes támogatási 
jogosultságának nemzeti vagy regionális 
egységértékét meg kell növelni az egységes 
támogatási rendszer keretében a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiszámolt 
támogatási jogosultságok értéke és a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is – összértéke 
közötti különbségnek megfelelő résszel.
Ennek kistermelőkre is kell vonatkoznia, 
mivel környezetvédelmi előnyöket 
teremtenek.

Or. ro

Módosítás 1074
Diane Dodds, James Nicholson

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



AM\907854HU.doc 83/177 PE492.793v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőség szerint regionális 
szinten döntenek a jogosultságok 
évenkénti módosításáról.

Or. en

Módosítás 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőség szerint regionális 
szinten döntenek a jogosultságok 
évenkénti módosításáról.

Or. en

Módosítás 1076
Carlo Fidanza

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok növelhetik a 33. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti felső 
határokra vonatkozó küszöbértékeket, 
hogy az aktív mezőgazdasági termelők 
fogalommeghatározásán belül kiválasztott 
kedvezményezetteket nemzeti szinten, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján kiemelten kezeljenek. 
Erről a döntésről 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot.

Or. it
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Módosítás 1077
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekmény kiszámításánál a 
tagállamok figyelembe vehetik a 
73/2009/EK rendelet 52. cikke, 53. 
cikkének (1) bekezdése és 68. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján a 2013. 
naptári évre nyújtott támogatást is, feltéve, 
hogy a tagállam úgy döntött, hogy az 
érintett ágazatokra az e rendelet IV. címe 
alapján nem alkalmazza a termeléstől 
függő önkéntes támogatást.

törölve

Or. en

Módosítás 1078
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekmény kiszámításánál a tagállamok 
figyelembe vehetik a 73/2009/EK rendelet 
52. cikke, 53. cikkének (1) bekezdése és 
68. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
alapján a 2013. naptári évre nyújtott 
támogatást is, feltéve, hogy a tagállam úgy 
döntött, hogy az érintett ágazatokra az e 
rendelet IV. címe alapján nem alkalmazza 
a termeléstől függő önkéntes támogatást.

A növekmény kiszámításánál a tagállamok 
figyelembe vehetik a 73/2009/EK rendelet 
52. cikke, 53. cikkének (1) bekezdése és 
68. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
alapján a 2013. naptári évre nyújtott 
támogatást, valamint a 132. cikk 
értelmében a 2010. naptári évre nyújtott 
támogatást is, feltéve, hogy a tagállam úgy 
döntött, hogy az érintett ágazatokra az e 
rendelet IV. címe alapján nem alkalmazza 
a termeléstől függő önkéntes támogatást..

Or. en
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Módosítás 1079
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekmény kiszámításánál a tagállamok 
figyelembe vehetik a 73/2009/EK rendelet 
52. cikke, 53. cikkének (1) bekezdése és 
68. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
alapján a 2013. naptári évre nyújtott 
támogatást is, feltéve, hogy a tagállam úgy 
döntött, hogy az érintett ágazatokra az e 
rendelet IV. címe alapján nem alkalmazza 
a termeléstől függő önkéntes támogatást.

A növekmény kiszámításánál a tagállamok 
figyelembe vehetik a 73/2009/EK rendelet 
52. cikke, 53. cikkének (1) bekezdése és 
68. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
alapján a 2013. naptári évre nyújtott 
támogatást, valamint a 132. cikk 
értelmében a 2010. naptári évre nyújtott 
támogatást is, feltéve, hogy a tagállam úgy 
döntött, hogy az érintett ágazatokra az e 
rendelet IV. címe alapján nem alkalmazza 
a termeléstől függő önkéntes támogatást..

Or. en

Módosítás 1080
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy a mezőgazdasági 
termelő akkor rendelkezik 2013. december 
31-én támogatási jogosultságokkal, ha 
azoknak a szóban forgó termelő részére 
történő kiosztására vagy végleges 
átcsoportosítására az említett időpontig 
sor került.

törölve

Or. en

Módosítás 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
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Kristiina Ojuland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogosultságok értékének kiszámítása 
tekintetében, a (3) bekezdésben említett 
növekedés kiszámításakor az egységes 
területalapú támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok figyelembe vehetik 
az egységes területalapú támogatási 
rendszer teljes értékét, a 2011-es, 2012-es 
vagy 2013-as elkülönített támogatásokat, 
a 68. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
és/vagy a 68. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerint a gazdálkodóiknak 2012-
ben és 2013-ban nyújtott különleges 
támogatásokat, valamint a 2010-es vagy 
2013-as kiegészítő nemzeti közvetlen 
támogatásokat, vagy eltérő egységenkénti 
értékeket határozhatnak meg 
szántóföldekre, állandó gyepterületekre 
vagy állandó kultúrákra.

Or. en

Módosítás 1082
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogosultságok értékének kiszámítása 
tekintetében, a (3) bekezdésben említett 
növekedés kiszámításakor az egységes 
területalapú támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok figyelembe vehetik 
az egységes területalapú támogatási 
rendszer teljes értékét, a 2011-es, 2012-es 
vagy 2013-as elkülönített támogatásokat, 
a 68. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
és/vagy a 68. cikk (1) bekezdésének c) 
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pontja szerint a gazdálkodóiknak 2012-
ben és 2013-ban nyújtott különleges 
támogatásokat, valamint a 2010-es vagy 
2013-as kiegészítő nemzeti közvetlen 
támogatásokat, vagy eltérő egységenkénti 
értékeket határozhatnak meg 
szántóföldekre, állandó gyepterületekre 
vagy állandó kultúrákra.

Or. en

Módosítás 1083
Csaba Sándor Tabajdi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogosultságok értékének kiszámítása 
tekintetében, a (3) bekezdésben említett 
növekedés kiszámításakor az egységes 
területalapú támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok figyelembe vehetik 
az egységes területalapú támogatási 
rendszer hektáronkénti teljes értékét, a 
elkülönített támogatásokat, a 68. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerint a 
gazdálkodóiknak 2012-ben és 2013-ban 
nyújtott különleges támogatásokat, 
valamint a 2010-es vagy 2013-as 
kiegészítő nemzeti közvetlen 
támogatásokat.

Or. en

Módosítás 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

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

(3a) Azon tagállamok, amelyek az 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, és éltek a (2) 
bekezdésben biztosított rendelkezéssel, 
felhasználhatják a határérték említett 
bekezdés alkalmazását követően 
fennmaradt részét arra, hogy – objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján – növeljék a gazdálkodók számára 
kiosztott támogatási jogosultságok értékét 
azon gazdálkodók esetében, akik 2012-ben 
kiegészítő nemzeti közvetlen 
támogatásban vagy elkülönített 
támogatásban részesültek.

Or. en

Indokolás

Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok számára lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy különbözően határozzák meg a gazdálkodóknak nyújtott 
támogatások értékét, hasonlóképpen a korábbi egységes támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokhoz.

Módosítás 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 22. cikk (3) bekezdésével 
ellentétben a tagállamok a 22. cikk (3) 
bekezdésében említett számítást 
kiigazíthatják úgy is, hogy nem veszik 
figyelembe a gazdálkodó által 2013. 
december 31-én birtokolt különleges 
jogosultságokat. Az ezen, 22. cikk (3a) 
bekezdéssel élő tagállamok a különleges 
jogosultságokat 2013-ban aktiváló 
gazdálkodók tekintetében is növelhetik a 
támogatási jogosultságok egységértékét. A 
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növelés nem haladhatja meg a gazdálkodó 
által 2013-ban a különleges támogatási 
jogosultságok alapján kapott 
alaptámogatás összegét. A Bizottság 
végrehajtási aktusok útján szabályokat 
fogad el a 22. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazását követően rendelkezésre álló 
maximális összegről, amennyiben a 
tagállam a 22. cikk (3) bekezdését és a 22. 
cikk (3a) bekezdését is alkalmazza, a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
növekedéséről, valamint az 
átruházásokról és a 
minimumtevékenységekről, amelyeket a 
gazdálkodónak teljesítenie kell annak 
érdekében, hogy e cikk alapján megkapja 
a megnövelt értékű támogatási 
jogosultságot. A 22. cikk (5) bekezdését és 
a 22. cikk (6) bekezdését a 22. cikk (3a) 
bekezdésére értelemszerűen alkalmazni 
kell.

Or. en

Módosítás 1086
Milan Zver

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a földhasználat alapján eltérő lehet;

Or. sl

Módosítás 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

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

(4a) Azon tagállamok, amelyek a 18. cikk 
(1) bekezdésével és a 18. cikk (2) 
bekezdésével összhangban úgy döntöttek, 
hogy megtartják a meglévő támogatási 
jogosultságaikat, eldönthetik, hogy a 
mezőgazdasági termelők birtokában lévő 
támogatási jogosultságok értékét a 
támogatási jogosultságonkénti egységes 
érték alkalmazásával, vagy pedig a 
meglévő támogatási jogosultságok 
értékének módosításával számítják-e ki.

Or. en

Indokolás

A regionális modellt alkalmazó és a jelenlegi támogatási jogosultságok fenntartása mellett 
döntő tagállamok számára is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy korábbi döntéseiknek 
megfelelően az átalányösszegre térjenek át.

Módosítás 1088
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) A hektáronkénti közvetlen kifizetések
egy tagállamon belüli szintjét fokozatosan 
egymáshoz kell közelíteni, ugyanazon 
mechanizmusok felhasználásával, mint 
amelyeket a tagállamok közötti 
konvergencia megteremtésére 
alkalmaztak.

Or. en

Indokolás

azért, hogy a gazdálkodók rendelkezésére álló alkalmazkodási idő hosszabb legyen
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Módosítás 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértéke megegyezhet.

Or. en

Módosítás 1090
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértéke megegyezhet.

Or. en

Indokolás

A hektáronkénti támogatást a tagállamok hatáskörében kell tartani, ezáltal is kifejezve az 
egyes gazdálkodási formák közötti különbségeket.

Módosítás 1091
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon (5) A tagállam által meghatározott és a 
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vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

Bizottság által jóváhagyott igénylési évtől 
egy tagállamon vagy a 20. cikk
alkalmazása esetén régión belül a 
támogatási jogosultságok tekintetében 
egymáshoz közelítő egységértékeket kell
meghatározni, kellően figyelembe véve az 
egyes tagországokra gyakorolt hatást és 
annak igényét, hogy a tagállamokban 
kerülni kell a mezőgazdaság termelési 
kapacitásának szélsőséges megzavarását.

Or. en

Módosítás 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2021. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül:

a) a 22. cikk (1) bekezdése értelmében a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
meg kell egyeznie
b) az egységérték maximum 5%-kal térhet 
el az átlagos egységértéktől.

Or. en

Módosítás 1093
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 

(5) Legkésőbb a 2021. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
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belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének vagy a 22. 
cikk (1) bekezdésében foglalt értéknek kell
lennie, vagy egy olyan értéknek, amely 
csak bizonyos százalékban térhet el a 22.
cikk (1) bekezdésében említett átlagos 
egységértéktől. 

Or. fr

Indokolás

Bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani kell a tagállamok számára a reform ütemének és 
végpontjának meghatározása tekintetében. A módosítás a közvetlen kifizetésekre kívánja 
alkalmazni a tagállamok közötti konvergencia megteremtése terén alkalmazott „alagút 
módszert”.

Módosítás 1094
Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2021. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie. Az előző bekezdése sérelme 
nélkül, a 22. cikk (1) bekezdése (2) 
albekezdésének alkalmazása esetén a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
szántóterületek, gyepterületek és állandó 
legelők tekintetében egy tagállamon vagy 
régión belül azonosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A 73/2009/EK tanácsi rendelet 49. cikkéhez hasonlóan a tagállamok számára továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egymástól eltérő hektáronkénti jogosultságokat 
alkalmazzanak szántóterületekre és állandó gyepterületekre.
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Módosítás 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2021. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg
kellene egyeznie.

Or. en

Módosítás 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2021. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. en

Indokolás

A regionális modell sikere szempontjából az egyik legfontosabb elem az, hogy a 
gazdálkodóknak elegendő idő álljon rendelkezésükre üzleti modelljüknek és 
tevékenységeiknek a támogatási jogosultságok tekintetében az új helyzethez való 
hozzáigazítására, különösen olyan esetekben, amikor az ágazatok között és a termelési 
modellek tekintetében jelentős átszervezések történnek. A Bizottság által javasolt ötéves 
időszak az átalakítást már végrehajtó tagállamok tapasztalata szerint nem elegendő.

Módosítás 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) A tagállamok legkésőbb a 2022. 
igénylési évig lezárják a támogatási 
jogosultságok egymáshoz közelítésének 
folyamatát.

Or. it

Módosítás 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2023. igénylési évre egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékét ki kell
igazítani a tagállamon vagy régión belül 
alkalmazott jogosultságok átlagértéke 
legalább 90% -ának megfelelő értékre;

Or. es

Indokolás

A kedvezményezettek közötti belső konvergencia szintjének korlátozottabbnak, a konvergencia 
megteremtési folyamatának pedig fokozatosnak kell lennie. A konvergencia elérésének 
határidejét ezért ki kell tolni, hogy a tagállamoknak vagy a régióknak ne a regionális 
általányt kelljen 2019-re alkalmazniuk, hanem minimális konvergenciaszintet kelljen elérniük. 

Módosítás 1099
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) E rendelet hatálybalépését követően 10 
éven belül az egy tagállamon vagy a 20. 
cikk alkalmazása esetén régión belül a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
meg kell egyeznie.

Or. en

Módosítás 1100
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2024. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. bg

Módosítás 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2024. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. en
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Indokolás

Tízéves átmeneti időszakot kell biztosítani az átalányösszegű kifizetések tekintetében.

Módosítás 1102
Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2024. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. en

Módosítás 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2028. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. pt

Módosítás 1104
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül: a) a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie; vagy b) a támogatási 
jogosultságok legfeljebb 40%-kal 
maradhatnak el az átlagos egységértéktől, 
és az olyan személyek esetén, akik 
jogosultságai mintegy 45%-kal maradnak 
el az átlagos egységértéktől, a jogosultság 
értékét fokozatosan az átlagértékhez kel 
közelíteni.

Or. en

Módosítás 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül:

a) a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie;
vagy
b) legfeljebb 40%-kal térhetnek el az 
átlagos egységértékhez képest.

Or. it

Módosítás 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül:

a) a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie; vagy
b) legfeljebb 35%-kal térhetnek el az 
átlagos egységértékhez képest.

Or. fr

Módosítás 1107
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül: a) a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie; vagy b) a támogatási 
jogosultságok egységértéke maximum 
30%-kal lehet kevesebb az átlagos 
egységértéktől.

Or. en

Módosítás 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
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belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

esetén régión belül a támogatási
jogosultságoknak egy egységérték felé kell
elmozdulniuk, azzal, hogy a maximális 
tolerált különbség az egy tagállamon vagy 
régión belüli átlagos érték kétharmada.

Or. es

Indokolás

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Módosítás 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évre egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékét ki kell
igazítani a tagállamon vagy régión belül 
alkalmazott jogosultságok átlagértéke 
legalább 25% -ának megfelelő értékre;

Or. es

Indokolás

A kedvezményezettek közötti belső konvergencia megteremtése folyamatának jobban tükröznie 
kell az országok közötti javasolt konvergencia szintjét, ezért korlátozottabbnak és 
fokozatosabbnak kell lennie. A tagállamoktól ezért nem a regionális általány 2019-re történő 
alkalmazását kellene megkövetelni, hanem azt, hogy elérjék a célként meghatározott 
minimális konvergenciaszintet; ennek érdekében biztosítani kell számukra a szükséges 
rugalmasságot, és azt, hogy az általuk legmegfelelőbbnek tartott eszközt alkalmazhassák.
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Módosítás 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a 2019. igénylési évre egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékét ki kell
igazítani a tagállamon vagy régión belül 
alkalmazott jogosultságok átlagértéke –
tagállam által meghatározott – bizonyos 
százalékának megfelelő értékre;

Or. es

Indokolás

A kedvezményezettek közötti belső konvergencia szintjének korlátozottabbnak, a konvergencia 
megteremtési folyamatának pedig fokozatosnak kell lennie. A tagállamoktól ezért nem az 
általány 2019-re történő országos vagy régiónkénti alkalmazását kellene megkövetelni, 
hanem azt, hogy elérjék a célként meghatározott minimális konvergenciaszintet.

Módosítás 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) Legkésőbb a pénzügyi keret végét 
jelentő 2019. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. en
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Módosítás 1112
George Lyon, Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy az 
üzemeltetési szintű támogatási 
jogosultságok csökkenése esetén az 
átmeneti időszak végén aktivált jogok ne 
maradjanak el több mint 70%-kal a 2014-
ben aktivált jogoktól.

Or. en

Indokolás

Ez az előadó 56. módosításának alternatívája. Az efféle korrekciós mechanizmusokat csak a 
tagállamokban szabad megengedni, amelyek saját belátásuk szerint élhetnének velük a 
regionális modellre való áttérésből fakadó túlzott újraelosztó hatáselkerülése érdekében, 
olyan kivételes esetekben, amikor a gazdálkodó a jogosultságai legalább 70%-át elveszítené.

Módosítás 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az üzemeltetési 
szintű támogatási jogosultságok 
csökkenése esetén a 2020-ben aktivált 
jogok ne maradjanak el több mint 30%-
kal a 2013-ban aktivált jogoktól.

Or. en
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Módosítás 1114
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy az 
üzemeltetési szintű támogatási 
jogosultságok csökkenése esetén a 2019-
ben aktivált jogok ne maradjanak el több 
mint 30%-kal a 2013-ban aktivált 
jogoktól.

Or. en

Módosítás 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy az 
üzemeltetési szintű támogatási alapok 
csökkenése esetén az alapok 2019-es 
szintje ne maradjon el több mint 20%-kal 
a 2014-es szinttől.

Or. es

Módosítás 1116
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy az 
üzemeltetési szintű támogatási 
jogosultságok csökkenése esetén a 
tagállammal közösen megállapított 
időpontban aktivált jogok ne maradjanak 
el több mint 10%-kal a 2013. december 
31-én aktivált jogoktól.

Or. en

Módosítás 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Legkésőbb a 2024. igénylési évtől egy 
tagállamon vagy a 20. cikk alkalmazása 
esetén régión belül a támogatási 
jogosultságok egységértékének meg kell 
egyeznie.

Or. fr

Módosítás 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kialakíthatnak egy rendszert a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
termelés típusa alapján történő 
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súlyozására, különösen azért, hogy így 
figyelembe vehessék a hektáronkénti 
bevételek közötti, a termelés típusából 
adódó különbségeket.  

Or. fr

Módosítás 1119
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos
módosításának.

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelíthetik
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározhatják a 
megteendő lépéseket. E lépések között
szerepelhet a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján, évenként történő 
fokozatos módosítása.

Or. en

Indokolás

A hektáronkénti támogatást a tagállamok hatáskörében kell tartani, ezáltal is kifejezve az 
egyes gazdálkodási formák közötti különbségeket.

Módosítás 1120
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása (6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
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esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. Amennyiben 2013. 
december 31-én nem léteznek 
jogosultságok, vagy a 2013. december 31-
én birtokolt jogosultságok szintje 
alacsonyabb, mint a tagállami vagy a 22. 
cikk (1) bekezdése szerinti regionális 
átlag, ezeket a jogosultságokat növelni
kell, feltéve, hogy ez maximum 100 
hektárt érint, és hogy elegendő pénzeszköz 
áll rendelkezésre azon jogosultságok 
csökkentése eredményeképpen, amelyek 
értéke 2013. december 31-én meghaladja 
a nemzeti vagy a 22. cikk (1) bekezdése 
szerinti regionális átlagot.

Or. en

Indokolás

Az egyetlen egységértékre irányuló konvergencia 2019-ben egyes esetekben túl nagy 
zavarokat okozhat. A tagállamok számára ezért kellő rugalmasságot kell biztosítani a 
konvergencia általuk követni kívánt üteme tekintetében, annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztessük a tagállam legnagyobb termelékenységű gazdaságainak életképességét.

Módosítás 1121
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 

(6) A (2) és a (3) és (5) bekezdés 
alkalmazása esetén a tagállamok – az uniós 
jog általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz, figyelembe véve a 22. cikk (5) 
bekezdésében említett százalékértéket. 
Ebből a célból a tagállamok 2013. 
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szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

augusztus 1-jéig meghatározzák a
százalékértékeket és a megteendő 
lépéseket. E lépések között kell szerepelnie 
a támogatási jogosultságok évenkénti 
módosításának.  A százalékértékeket és a 
lépéseket objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján kell 
meghatározni, melyek között szerepelhet a 
munka intenzitása.

Or. fr

Indokolás

A helyzetek az egyes tagállamokban nagyban eltérnek egymástól. A tagállamok számára 
biztosítani kell a szükséges rugalmasságot a reform ütemének és végpontjának meghatározása 
tekintetében. Lehetőséget kell biztosítani számukra a gazdálkodók veszteségeinek 
csökkentésére is. Mivel e tekintetben fontos tényező a gazdaságban folytatott munka 
intenzitása, ezt is figyelembe kell venni a döntések meghozatalakor.

Módosítás 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

(6) A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz, figyelembe véve adott esetben 
22. cikk (5) bekezdésében említett 
százalékértéket. Ebből a célból a 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
meghatározzák a megteendő lépéseket. E 
lépések között kell szerepelnie a 
támogatási jogosultságok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történő fokozatos módosításának.

Or. en
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Módosítás 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. október 31-ig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

Or. es

Indokolás

Tekintettel a Bizottság rendeleteinek javításához szükséges időre, Spanyolország nem tudná 
értesíteni a Bizottságot 2013. augusztus 31-ig az új támogatási modell bevezetése érdekében 
megtett lépésekről. Javasoljuk a határidő 2013. december 31-ig történő meghosszabbítását.

Módosítás 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. december 31-ig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
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szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

Or. es

Módosítás 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

(6) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása 
esetén a tagállamok – az uniós jog 
általános elveivel összhangban – a 
támogatási jogosultságok értékét nemzeti 
vagy regionális szinten közelítik 
egymáshoz. Ebből a célból a tagállamok 
2013. december 31-ig meghatározzák a 
megteendő lépéseket. E lépések között kell 
szerepelnie a támogatási jogosultságok 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján történő fokozatos 
módosításának.

Or. es

Indokolás

A határidő betartása nem lehetséges tekintettel arra, hogy mennyi időre van szükség az e 
javaslatra vonatkozó eljáráshoz.

Módosítás 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. cikkben szentesített objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumokkal 
összhangban a kisebb méretű 
szarvasmarhatelepekkel, juh- vagy 
kecskefarmokkal rendelkező tagállamok 
vagy régiók ezen ágazatok számára 
biztosíthatják a IV. címben említett 
termeléstől függő támogatást. A Bizottság 
felé az ilyen eseteket meg indokolni annak 
érdekében, hogy növelni lehessen azon
pénzeszközök százalékalapú nemzeti 
szintű határértékét, amelyekből a tagállam 
vagy a régió a terméstől függő támogatást 
biztosíthatja, feltéve, hogy a 39. cikk (3) 
bekezdésében foglalt előírások nem 
sérülnek.

Or. es

Indokolás

A szarvasmarha-, a juh- és a kecskeágazat tekintetében az európai intézmények felé 
egyértelművé kell tenni, hogy véleményünk szerint az új KAP-ra vonatkozó javaslat 
elsősorban a növénytermesztésre összpontosít, és hogy nem vették figyelembe az 
állattenyésztési ágazatokat, amelyeknek 2013-ig támogatásban kell részesülniük. Ezen 
ágazatokkal nem jártak el méltányosan és arányosan, ezért találni kell egy alternatív 
megoldást, amely nem hagyja őket figyelmen kívül. 

Módosítás 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konvergencia megteremtése terén elért 
előrehaladásra tekintettel a 
tagállamoknak 2016. augusztus 1-jéig 
felül kell vizsgálniuk a konvergenciára 
irányuló intézkedéseiket, a felülvizsgálatot 
követő év január 1-jétől érvényes 
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hatállyal.

Or. es

Módosítás 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konvergencia megteremtése terén elért 
előrehaladásra tekintettel a 
tagállamoknak 2016. augusztus 1-jéig 
felül kell vizsgálniuk a konvergenciára 
irányuló intézkedéseiket, a felülvizsgálatot 
követő év január 1-jétől érvényes 
hatállyal.

Or. es

Indokolás

A módosítás a konvergencia megteremtésére irányuló intézkedések időközi felülvizsgálatát 
javasolja a szükséges változtatások megtétele érdekében.

Módosítás 1129
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konvergencia megteremtése terén elért 
előrehaladásra tekintettel a 
tagállamoknak 2016. augusztus 1-jéig 
felül kell vizsgálniuk a konvergenciára 
irányuló intézkedéseiket, a felülvizsgálatot 
követő év január 1-jétől érvényes 
hatállyal.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja az eredmények ellenőrzése és a szükséges javítások megtétele a 
meghatározott célok elérése érdekében.

Módosítás 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A tagállamok közötti konvergencia a 

támogatási jogosultságok értéke 
tekintetében

(1) A 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
érvényességi idejének végére az Unión 
belül méltányos módon osztják el a 
közvetlen támogatást, annak érdekében, 
hogy az egyes tagállamok között teljes 
konvergencia valósuljon meg a 
gazdálkodóknak nyújtott közvetlen 
jövedelemtámogatás tekintetében.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
konvergencia megvalósítása céljából a 
Bizottság legkésőbb 2012 végén javaslatot 
terjeszt elő, amelyben meghatározza a 
konvergencia megvalósításának módját és 
ütemét. A javaslat a hektáronkénti 
támogatások tekintetében rendelkezik 
köztes konvergenciaszintekről, annak 
érdekében, hogy a fent említett dátumra 
megvalósuljon a teljes konvergencia. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
konvergenciát arányos mértékben 
azoknak a tagállamoknak kell 
finanszírozni, amelyek közvetlen 
kifizetései meghaladják az uniós átlagot.
(4) Az (1) bekezdés értelmében 
megvalósítandó konvergencia ellenére a 
tagállamok között a bérszínvonalban és az 
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inputköltségek terén jelentkező 
különbségeket kellően figyelembe veszik. 
A Bizottság a (2) bekezdésben említett 
javaslatban figyelembe veszi e 
különbségeket.

Or. pt

Módosítás 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22 a. cikk
Egységes területalapú támogatási 

rendszer
(1) Az 1. fejezettől való eltérésként azon 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
ig megvalósítják a 73/2009/EK rendelet V. 
címe szerinti egységes területalapú 
támogatási rendszert, e fejezetnek 
megfelelően támogatást nyújthatnak a 
gazdálkodók számára.
(2) Az egységes területalapú támogatás 
éves alapon kerül kifizetésre. A 
támogatást a 28b. cikknek megfelelően 
megállapított éves nemzeti felső határ és 
az érintett tagállamok 28d. cikknek 
megfelelően megállapított mezőgazdasági 
területével történő elosztásával kell 
kiszámítani.
(3) Az érintett tagállamok az alkalmazás 
utolsó évének augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot, amennyiben fel kívánnak 
hagyni az egységes területalapú 
támogatási rendszer alkalmazásával. Az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazásának lezárását követően a 
vonatkozó uniós szabályok és joganyag 
értelmében az alaptámogatási rendszer 
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alkalmazandó. 

Or. en

Módosítás 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
(1) A 73/2009/EK rendelet szerinti 
regionális modellt alkalmazó tagállamok 
éves kompenzációt nyújthatnak a 
gazdálkodók számára az 5 000 euró 
moduláció következtében történő 
elvételéért. A kérdéses összeg a kis és 
közepes méretű gazdaságok esetében 
emelkedhet.
(2) Az (1) bekezdésben említett további 
összeg finanszírozása érdekében a 
tagállamok xx augusztus 1-jéig a 2. 
mellékletben említett nemzeti felső határ 
5%-ának felhasználása mellett 
dönthetnek.  A kisméretű gazdaságoknak 
nyújtott támogatás (V. cím) és az e 
cikkben említett kiegészítő összeg nem 
haladhatja meg a tagállam nemzeti felső 
határának 10%-át.

Or. de

Módosítás 1133
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22 a. cikk
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(1) A 22. cikktől való eltérésként a 
tagállamok nemzeti vagy regionális 
szinten egymáshoz közelíthetik a 
támogatási jogosultságokat, annak 
érdekében, hogy a jogosultságok 
egységértéke a 2019-es követelési évtől az 
egységes nemzeti vagy regionális értékek 
felé közelítsen, ám ne érje el azokat. A 
konvergencia megteremtésére alkalmazott 
módszernek legalább az átlag 90%-a alatti 
jogosultsági értékeket ki kell igazítania 
azáltal, hogy a lenti (3) bekezdésben 
meghatározott eredeti szint és ez átlagos 
szint közötti különbség egyharmadát 
felszámolja. A konvergenciát a nemzeti 
vagy regionális átlag feletti jogosultságok 
csökkentése révén kell finanszírozni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 
tagállamoknak az uniós jog általános 
elveivel összhangban 2013. augusztus 1-
jéig meg kell határozniuk a megteendő 
lépéseket. E lépések között kell szerepelnie 
a támogatási jogosultságok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történő fokozatos módosításának.
Az első albekezdésben említett lépésekről 
a Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
(3) Az (1) bekezdést alkalmazó 
tagállamoknak az egyes gazdálkodók 
számára biztosított támogatási jogosultság 
teljes eredeti összegét a 73/2009/EK 
rendelet szerinti egységes támogatási 
rendszer keretében 2013. december 31-én 
a termelő birtokában lévő támogatási 
jogosultságok – beleértve a különleges 
jogosultságokat is – összértékének 
figyelembevételével kell kiszámítaniuk. Az 
egyes gazdálkodóknak nyújtott támogatási 
jogosultságok összértékét csökkenteni kell 
a 73/2009/EK rendelet VIII. melléklete 
szerinti nemzeti felső határ és a 19. és 20. 
cikk értelmében megállapított nemzeti 
felső határ közötti százalékban kifejezett 
különbséggel, a 23. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentés alkalmazását 
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követően. Az egyes gazdálkodók 
jogosultságainak egységértékét úgy 
határozzák meg, hogy az e cikk szerint 
megállapított összértéket elosztják a 
gazdálkodónak a 21. cikk (2) bekezdése 
értelmében biztosított támogatási 
jogosultságok számával.

Or. en

Indokolás

A 2019-ig az egységes átalányértékhez való közelítés hatásainak csökkentése érdekében olyan 
módosítást javaslunk, amely lehetővé teszi a részleges konvergenciát.  Az (1) bekezdés a 
közelítésről rendelkezik.  A (2) bekezdés meghatározza a lépéseket és az időkeretet.  A (3) 
bekezdés azzal foglalkozik, hogy 2014-ben hogyan számolják ki a jogosultságok eredeti 
értékét, és a 2013 végén érvényes értékekhez köti azokat, kiigazítva az éves felső határ 
csökkentése és a terület megváltozása esetére.

Módosítás 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
(1) A 22. cikk ellenére a tagállamok 
nemzeti vagy regionális szinten 
egymáshoz közelíthetik a támogatási 
jogosultságokat, annak érdekében, hogy a 
jogosultságok egységértéke a 2019-es 
alkalmazási évtől az egységes nemzeti 
vagy regionális értékek felé közelítsen, ám 
ne érje el azokat.
(2) Az előző bekezdés alkalmazása során a 
tagállamoknak az uniós jog általános 
elveivel összhangban 2013. augusztus 1-
jéig meg kell határozniuk a megteendő 
lépéseket. E lépések között kell szerepelnie 
a támogatási jogosultságok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történő fokozatos módosításának.
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(3) Az e cikk (1) bekezdését alkalmazó 
tagállamoknak az támogatási 
jogosultságok teljes eredeti összegét a 
73/2009/EK rendelet szerinti egységes 
támogatási rendszer keretében 2013. 
december 31-én a termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok – beleértve a 
különleges jogosultságokat is –
összértékének figyelembevételével kell 
kiszámítaniuk. Az egyes gazdálkodóknak 
nyújtott támogatási jogosultságok 
összértékét a 73/2009/EK rendelet VIII. 
melléklete szerinti nemzeti felső határ és a 
19. és 20. cikk értelmében megállapított 
nemzeti felső határ közötti különbséggel 
arányos mértékben kell csökkenteni, a 23. 
cikk (1) bekezdése szerinti lineáris 
csökkentés alkalmazását követően. Az 
egyes gazdálkodóknak nyújtott 
jogosultságok összértékét úgy határozzák 
meg, hogy az e cikk szerint megállapított 
összértéket elosztják a gazdálkodónak a 
21. cikk (2) bekezdése értelmében 
biztosított támogatási jogosultságok 
számával.

Or. es

Indokolás

A továbbra is a korábbi referenciákat alkalmazó tagállamokban, amelyeknek egymástól 
nagyon eltérő mezőgazdasági tevékenységeket végeznek, a támogatások kedvezményezettek és 
ágazatok közötti újraosztása – melyhez új támogatási modellre van szükség – jelentős hatást 
gyakorolhat a gazdaságok gazdasági életképességére. Ezért úgy véljük, hogy a 
kedvezményezettek közötti konvergenciát fokozatosan kell megteremteni, és annak korlátozott 
mértékűnek kell lennie.

Módosítás 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
(1) A 22. cikk rendelkezéseitől való 
eltérésként a tagállamok dönthetnek a 
részleges konvergencia mellett annak 
érdekében, hogy a támogatási 
jogosultságok értékét fokozatosan 
közelítsék a 22. cikk (5) bekezdése 
értelmében a nemzeti vagy regionális 
szinten meghatározott egységérték felé.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
lehetőséggel élő tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján meghatározzák a mezőgazdasági 
termelő által 2013-ban birtokolt 
különböző támogatási jogosultságok –
többek között a különleges jogosultságok 
– értékének progresszív kompenzálását, a 
támogatási jogosultságok értéke alapján a 
veszteségeket és nyereségeket arányosan 
elosztva a támogatási jogosultságokkal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
között.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
lehetőséggel élő tagállamok 
meghatározzák „az alapvető támogatási 
jogosultságok konvergenciájára 
vonatkozó nemzeti tervet”, melyben éves 
szinten alkalmazandó kritériumokat 
határoznak meg a jogosultságok 
értékének kompenzálására. A nemzeti 
konvergenciaterv éves szinten 
meghatározhatja a támogatási 
jogosultságok maximális felső értékét. Az 
ebből eredő megtakarításokat azon 
támogatási jogosultságok 
konvergenciafolyamatának 
felgyorsítására kell használni, amelyek 
értéke alacsonyabb, mint a 22. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott egységérték.
(4) A konvergenciafolyamat során 
felhasznált pénzügyi forrásoknak a 19. 
vagy a 20. cikkben meghatározott nemzeti 
vagy regionális felső érték legalább 40%-
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át kell kitenniük a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett lineáris csökkentés 
alkalmazását követően.

Or. en

Módosítás 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
22 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22b. cikk
Az egységes területalapú támogatási 

rendszerre vonatkozó felső határ
(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az egységes területalapú 
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.
(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
vonatkozásában az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében tett 
kifizetések teljes összegének meg kell 
egyeznie a Bizottság által az (1) bekezdés 
alapján elfogadott nemzeti felső 
határértékkel.
(3) A Bizottság által az (1) bekezdés 
alapján elfogadott felső határ előző évhez 
képest történő módosítása esetén, vagy 
amennyiben egy adott évben az egységes 
területalapú kifizetések meghaladják a 
Bizottság által az (1) bekezdés alapján 
elfogadott felső határt, a tagállam a (2) 
bekezdésnek való megfelelés érdekében 
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lineárisan csökkenti, illetve növeli az adott 
tagállamban alkalmazandó hektáronkénti 
nemzeti összeget.

Or. en

Módosítás 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
22 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c. cikk
Az egységes területalapú támogatási 

rendszer szerinti terület
(1) Egy tagállamnak az egységes 
területalapú támogatási rendszerhez 
tartozó mezőgazdasági területe a 
hasznosított mezőgazdasági terület részét 
képezi.
(2) E fejezet alkalmazásában a 
„hasznosított mezőgazdasági terület” a 25. 
cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott teljes támogatható 
hektárterületnek felel meg.
(3) A (2) bekezdésben említett 
támogatható hektárterületeknek – a vis 
maior vagy a rendkívüli körülmények 
esetének kivételével – a mezőgazdasági 
termelő rendelkezésére kell állniuk a 
tagállam által meghatározott időpontban, 
de legkésőbb a(z) …/…./EU rendelet 
[horizontális rendelet] 73. cikkének (1) 
bekezdésében említett támogatási kérelem 
módosítása tekintetében a tagállamban 
megállapított időpontban.

Or. en
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Módosítás 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. cikk
Belső konvergencia

(1) A 22. cikktől való eltérésként a 
tagállamok nemzeti vagy regionális 
szinten egymáshoz közelíthetik a 
támogatási jogosultságokat, annak 
érdekében, hogy a jogosultságok 
egységértéke a 2019-es követelési évtől az 
egységes nemzeti vagy regionális értékek 
felé közelítsen, ám ne érje el azokat. A 
konvergencia megteremtésére alkalmazott 
módszernek legalább az átlag 90%-a alatti 
jogosultsági értékeket ki kell igazítania 
azáltal, hogy a lenti (3) bekezdésben 
meghatározott eredeti szint és ez átlagos 
szint közötti különbség egyharmadát 
felszámolja. A konvergenciát a nemzeti 
vagy regionális átlag feletti jogosultságok 
csökkentése révén kell finanszírozni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 
tagállamoknak az uniós jog általános 
elveivel összhangban 2013. augusztus 1-
jéig meg kell határozniuk a megteendő 
lépéseket. E lépések között kell szerepelnie 
a támogatási jogosultságok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján történő fokozatos módosításának.
Az első albekezdésben említett lépésekről 
a Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
(3) Az (1) bekezdést alkalmazó 
tagállamoknak az egyes gazdálkodók 
számára biztosított támogatási jogosultság 
teljes eredeti összegét a 73/2009/EK 
rendelet szerinti egységes támogatási 
rendszer keretében 2013. december 31-én 
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a termelő birtokában lévő támogatási 
jogosultságok – beleértve a különleges 
jogosultságokat is – összértékének 
figyelembevételével kell kiszámítaniuk. Az 
egyes gazdálkodóknak nyújtott támogatási 
jogosultságok összértékét csökkenteni kell 
a 73/2009/EK rendelet VIII. melléklete 
szerinti nemzeti felső határ és a 19. és 20. 
cikk értelmében megállapított nemzeti 
felső határ közötti százalékban kifejezett 
különbséggel, a 23. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentés alkalmazását 
követően. Az egyes gazdálkodók 
jogosultságainak egységértékét úgy 
határozzák meg, hogy az e cikk szerint 
megállapított összértéket elosztják a 
gazdálkodónak a 21. cikk (2) bekezdése 
értelmében biztosított támogatási 
jogosultságok számával.

Or. en

Módosítás 1139
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti vagy 
regionális szinten nemzeti tartalékot 
hozhat létre. Ezért a nemzeti tartalék 
létrehozása céljából az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
tagállamok nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

Or. en
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Módosítás 1140
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti vagy 
regionális szinten nemzeti tartalékot 
hozhat létre. Ezért a nemzeti tartalék 
létrehozása céljából az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében a 
tagállamok nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

Or. en

Módosítás 1141
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineárisan csökkenthetik
az alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A tagállamok szabadon 
dönthetnek arról, hogy indokolt esetben a 
lineáris csökkentés helyett alternatív 
mechanizmust alkalmazzanak. 
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kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

Or. en

Módosítás 1142
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
származó támogatási jogosultságokat 
objektív kritériumoknak megfelelően és 
oly módon állapítják meg, hogy biztosítva 
legyen a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmód, valamint a piac és a 
versenyhelyzet ne torzuljon.

(3) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
származó alaptámogatási jogosultságokat
és a jelen rendelet 2. fejezetének 29., 30., 
31. és 32. cikkében előírt támogatásokat
objektív kritériumoknak megfelelően és 
oly módon állapítják meg, hogy biztosítva 
legyen a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmód, valamint a piac és a 
versenyhelyzet ne torzuljon.

Or. en

Módosítás 1143
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer és a 
jelen rendelet 2. fejezetének 29., 30., 31. és 
32. cikkében előírt támogatások
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
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bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

Or. en

Módosítás 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A tagállamok – adott esetben 
regionális szinten – meghatározzák a 
2014-ben alkalmazandó csökkentési 
szintet, és szükség esetén a későbbi 
években további csökkentéseket 
alkalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti tartalék finanszírozása érdekében alkalmazandó csökkentési szintet a tagállamok és 
a régiók határozzák meg.

Módosítás 1145
Brian Simpson

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

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A tagállamok meghatározzák 
a 2014-ben alkalmazandó csökkentési 
szintet, és szükség esetén a későbbi 
években további csökkentéseket 
alkalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti tartalék csökkentését az igényekhez kell igazítani, és nem szabad egy önkéntesen 
kialakított százalékos aránnyal korlátozni, valamint gondoskodni kell a későbbi évek 
igényeinek kielégítéséről is.

Módosítás 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A 2014-es évre vonatkozóan e
csökkentés mértéke nem haladhatja meg az 
5%-ot, kivéve a (4) bekezdésben 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. A 2015-ös pénzügyi évtől kezdve a 
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tagállamok évente a jogosultsági igények 
alapján határozhatják meg a csökkentésre 
vonatkozó küszöbértéket.

Or. en

Módosítás 1147
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A 2014-es évre vonatkozóan e
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a
3 %-ot, kivéve a (4) bekezdésben 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. Az ezt követő évekre a tagállamok 
minden évben a jogosultsági igények 
alapján határozhatják meg a csökkentésre 
vonatkozó küszöbértéket.

Or. bg

Módosítás 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 

(1) Az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében minden 
tagállam nemzeti tartalékot hoz létre. Ezért 
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alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

a nemzeti tartalék létrehozása céljából a 
tagállamok nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A 2014-es évre vonatkozóan e
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a
3%-ot, kivéve a (4) bekezdésben 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. Az ezt követő évekre a tagállamok 
évente a jogosultsági igények alapján 
határozhatják meg a csökkentésre 
vonatkozó küszöbértéket.

Or. en

Indokolás

A regionális modellre történő áttérés miatt a végrehajtás első évét követően nem feltétlenül 
lesz szükség a nemzeti tartalékra. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
saját maguk válasszák meg a szükségleteiknek leginkább megfelelő százalékarányt, akár adott 
esetben a 0%-ot is.

Módosítás 1149
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam, vagy a 6. cikk (2a) 
bekezdésének alkalmazása esetén minden 
régió nemzeti tartalékot hoz létre. Ezért a 
nemzeti tartalék létrehozása céljából az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében a tagállamok nemzeti szinten 
lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. A tagállamok vagy a régiók 
vállalhatják, hogy a nemzeti tartalék 
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finanszírozása érdekében minden évben 
nemzeti vagy regionális szinten lineáris 
kulcs alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatás felső határértékét. Az éves 
csökkentés mértékét a tagállam vagy a 
régió határozhatja meg. 

Or. en

Módosítás 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve a (4) 
bekezdésben a 2014-re vonatkozóan 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben.

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a 3 %-ot, kivéve az (5) 
bekezdés aa) pontjában a 2014. évre
vonatkozóan meghatározott jogosultságok 
kiosztásával kapcsolatos igények 
fedezéséhez szükséges esetben.

Or. en

Módosítás 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok növelhetik a 33. cikk 
(1) bekezdésében és a 35. cikk (1) 
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bekezdésében említett nemzeti felső 
határokra vonatkozó küszöbértékeket, 
hogy az aktív mezőgazdasági termelők 
fogalommeghatározásán belül kiválasztott 
egyes kedvezményezetteket nemzeti 
szinten, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján, valamint a 
növénykultúrák társadalmi, gazdasági, 
környezetvédelmi és tájvédelmi jelentősége 
alapján kiemelten kezeljenek. Erről a 
döntésről 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot.

Or. it

Módosítás 1152
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, 
illetve nem állhatott mezőgazdasági 
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tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. en

Módosítás 1153
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, 
illetve nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. en



PE492.793v01-00 132/177 AM\907854HU.doc

HU

Módosítás 1154
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, 
illetve nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. en

Módosítás 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, 
illetve nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. en

Módosítás 1156
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból
nemzeti vagy regionális szinten először a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelőknek
biztosíthatnak támogatási jogosultságokat.
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Or. en

Módosítás 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először az új belépőknek és a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
fiatal mezőgazdasági termelőknek
biztosíthatnak támogatási jogosultságokat.

Or. en

Indokolás

A nemzeti tartalékot nem szabad csupán a fiatal mezőgazdasági termelőkre korlátozni, hanem 
az új belépőket is támogatni kell belőle.

Módosítás 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosíthatnak támogatási 
jogosultságokat.

Or. en

Indokolás

A második pillér fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó intézkedései hatékonyabb módját 
képezik az új belépők támogatásának és ösztönzésének, ezért célszerű volna, ha a tagállamok 
az első pillér rendelkezéseit önkéntesen alkalmaznák.
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Módosítás 1159
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és az új belépőknek 
biztosítják az alapvető támogatási 
jogosultságokat és a jelen rendelet 2.
fejezetének 29., 30., 31. és 32. cikkében 
előírt kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új termelőknek
biztosítanak támogatási jogosultságokat.

Or. fr

Módosítás 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új belépőknek biztosítanak 
támogatási jogosultságokat.

Or. en

Módosítás 1162
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő új mezőgazdasági termelőknek 
biztosítanak támogatási jogosultságokat.

Or. fr

Módosítás 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 

Az első albekezdés alkalmazásában a
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők
vagy új termelők” a 36. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételnek 
eleget tevő mezőgazdasági termelők, akik 
nem folytattak saját nevükben és saját 
kockázatukra mezőgazdasági 
tevékenységet, illetve nem álltak 
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gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

mezőgazdasági tevékenységet gyakorló 
jogi személy ellenőrzése alatt az új 
mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. fr

Módosítás 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 

Az első albekezdés alkalmazásában a
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők
és új belépők” adott esetben a 36. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételnek 
eleget tevő mezőgazdasági termelők, akik 
nem folytattak saját nevükben és saját 
kockázatukra mezőgazdasági 
tevékenységet, illetve nem álltak 
mezőgazdasági tevékenységet gyakorló 
jogi személy ellenőrzése alatt az új 
mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
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megkezdését megelőző 5 évben. megkezdését megelőző 5 évben.

Or. en

Módosítás 1165
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők” 
a 36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő új mezőgazdasági termelők” a 
36. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek eleget tevő mezőgazdasági 
termelők, akik nem folytattak saját 
nevükben és saját kockázatukra 
mezőgazdasági tevékenységet, illetve nem 
álltak mezőgazdasági tevékenységet 
gyakorló jogi személy ellenőrzése alatt az 
új mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben. Jogi személy esetében az a 
természetes személy, aki ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy fölött, nem 
folytathatott mezőgazdasági tevékenységet 
a saját nevében és saját kockázatára, illetve 
nem állhatott mezőgazdasági 
tevékenységet folytató jogi személy 
ellenőrzése alatt a mezőgazdasági 
tevékenységnek az adott jogi személy általi 
megkezdését megelőző 5 évben.

Or. fr

Módosítás 1166
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a(z) xxx/xxx/EU rendelet (a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet) 2. cikke 
(1) bekezdésének u) pontja szerint további 
objektív kritériumokat határozhatnak 
meg, melyek alapján a mezőgazdasági 
termelés új belépői igényt tarthatnak a 
nemzeti tartalékból nyújtott 
jogosultságokra.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti tartalékot valóban olyan fiatal mezőgazdasági 
termelők kapják, akik újonnan kezdtek mezőgazdasági tevékenységbe, gondoskodni kell arról, 
hogy bizonyos objektív, például végzettségre vagy esetleg bevételi határokra vonatkozó 
kritériumokat is figyelembe vegyenek a jogosultságok elbírálásakor.

Módosítás 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a(z) xxx/xxx/EU rendelet (a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet) 2. cikke 
(1) bekezdésének u) pontja szerint további 
objektív kritériumokat határozhatnak 
meg, melyek alapján a mezőgazdasági 
termelés új belépői igényt tarthatnak a 
nemzeti tartalékból nyújtott 
jogosultságokra.

Or. en

Módosítás 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhasználhatják a nemzeti 
tartalékot arra, hogy támogatási 
jogosultságokat utaljanak ki olyan aktív 
mezőgazdasági termelők részére, akik nem 
tesznek eleget a 21. cikk (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek.

Or. en

Módosítás 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok a nemzeti tartalékot a 
következőkre használhatják fel:

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. es

Módosítás 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok a nemzeti tartalékot a 
következőkre használhatják fel:

(5) A tagállamok a nemzeti vagy regionális
tartalékot a következőkre használhatják fel:

Or. en
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Módosítás 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági 
termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a
mezőgazdasági termelők részére a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok ellentételezése érdekében;

Or. en

Módosítás 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági 
termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a
mezőgazdasági termelők részére a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok ellentételezése érdekében;

Or. en
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Módosítás 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági 
termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a
mezőgazdasági termelők részére a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok ellentételezése érdekében;

Or. en

Módosítás 1174
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági 
termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a
mezőgazdasági termelők részére a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányok ellentételezése érdekében;

Or. en
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Módosítás 1175
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a 
bizonyos területeken működő 
mezőgazdasági termelők részére a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében;

Or. lv

Módosítás 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági
termelőket sújtó különleges hátrányok 
ellentételezése érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket 2014. 
május 15-e után megkezdő új belépőknek.  
Az (5) bekezdés (a) pontjának i) alpontja 
alkalmazásában a „mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő új belépők”
olyan mezőgazdasági termelők, akik nem 
folytattak saját nevükben és saját 
kockázatukra mezőgazdasági
tevékenységet, illetve nem álltak 
mezőgazdasági tevékenységet gyakorló 
jogi személy ellenőrzése alatt az új 
mezőgazdasági tevékenység megkezdése 
előtti 5 évben.

Or. en
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Módosítás 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely
szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt áll a termőterületek 
termelésből való kivonásának 
megakadályozása és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 1178
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megakadályozása és/vagy az 
adott területen a mezőgazdasági termelőket 
sújtó különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében,

a) támogatási jogosultságok biztosítása az 
olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amely az állami 
intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll, vagy 
amely különleges kulturális örökséget 
képvisel, vagy tájvédelmi jelentőséggel bír 
(pl. hagyományos gyümölcsösök, amelyek 
egyben környezetvédelmi értéket is 
képviselnek) a termőterületek termelésből 
való kivonásának megakadályozása 
és/vagy az adott területen a mezőgazdasági 
termelőket sújtó különleges hátrányok 
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ellentételezése érdekében;

Or. de

Módosítás 1179
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása 
olyan mezőgazdasági termelők számára, 
akik mezőgazdasági tevékenységüket a 
jogosultság odaítélését megelőző öt éven 
belül kezdték meg;

Or. en

Módosítás 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1181
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1182
Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása a 
fiatal mezőgazdasági termelők és/vagy a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1184
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kifizetések biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére.

Or. en

Módosítás 1185
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása a 
mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok biztosítása 
az olyan területen működő mezőgazdasági 
termelők részére, amelyet a 
növénytermesztés diverzifikálását, 
megfiatalítását vagy átalakítását megtiltó 
különleges program védelme alatt álló 
történelmi növénykultúra termesztésére 
jelöltek ki;

Or. it
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Módosítás 1187
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok biztosítása 
olyan mezőgazdasági termelők részére, 
akik 2011-ben megfeleltek a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 9. cikkben 
meghatározott, az aktív mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozó előírásoknak, de 
akik az előző egységes támogatási 
rendszer során nem rendelkeztek 
támogatási jogosultsággal, vagy nem 
aktiválták azt. Erre objektív ismérvek 
alapján és olyan módon kerül sor, amely 
biztosítja a mezőgazdasági termelők 
közötti egyenlő bánásmódot, valamint a 
piac és a versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását.

Or. en

Módosítás 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok biztosítása 
olyan mezőgazdasági termelők részére, 
akik olyan földterületet béreltek vagy 
vásároltak, amelyről az előző két évben a 
26. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
nem tettek bejelentést.

Or. en
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Módosítás 1189
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok biztosítása 
olyan mezőgazdasági termelők részére, 
akik olyan földterületet béreltek vagy 
vásároltak, amelyről az előző két évben a 
26. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
nem tettek bejelentést.

Or. en

Módosítás 1190
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok biztosítása 
különleges helyzetbe került 
mezőgazdasági termelők részére;

Or. en

Módosítás 1191
Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok biztosítása 
különleges helyzetbe került 
mezőgazdasági termelők részére;
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Or. en

Módosítás 1192
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) Az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
vagy régiók felhasználhatják a nemzeti 
tartalékot arra, hogy – objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján, a mezőgazdasági termelők közötti 
egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a 
verseny torzulásának megakadályozását 
biztosító módon – támogatási 
jogosultságokat adjanak olyan 
mezőgazdasági tevékenységet végző 
termelők részére, akik az alaptámogatási 
rendszerre való áttérés eredményeképpen 
különleges helyzetbe kerültek.

Or. en

Módosítás 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok 
értékének lineáris növelése nemzeti vagy 
regionális szinten, ha a nemzeti tartalék 
egy adott évben meghaladja a 3%-ot,
feltéve, hogy a (4) bekezdés, e bekezdés a) 
pontja és a (7) bekezdés alapján történő 
kiosztás céljából továbbra is elegendő 

b) az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok 
értékének lineáris növelése nemzeti vagy 
regionális szinten, feltéve, hogy a (4) 
bekezdés, e bekezdés a) pontja és e cikk
alapján történő kiosztás céljából továbbra 
is elegendő mennyiség áll rendelkezésre.
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mennyiség áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 1194
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok 
értékének lineáris növelése nemzeti vagy 
regionális szinten, ha a nemzeti tartalék 
egy adott évben meghaladja a 3%-ot, 
feltéve, hogy a (4) bekezdés, e bekezdés a) 
pontja és a (7) bekezdés alapján történő 
kiosztás céljából továbbra is elegendő 
mennyiség áll rendelkezésre.

b) az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok 
értékének növelése nemzeti vagy regionális 
szinten, ha a nemzeti tartalék egy adott 
évben meghaladja a 3%-ot, feltéve, hogy a 
(4) bekezdés, e bekezdés a) pontja és a (7) 
bekezdés alapján történő kiosztás céljából 
továbbra is elegendő mennyiség áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éves szükségleteknek a 37. cikk (2) 
bekezdésének és az 51. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően történő 
fedezése vagy az alaptámogatási rendszer 
keretébe tartozó támogatási jogosultságok 
értékének évente történő kiigazítása. A 
nemzeti vagy regionális tartaléknak a 24. 
cikk (1a) bekezdésében említett részét csak 
erre a célra lehet felhasználni.
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Or. en

Módosítás 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éves szükségletnek a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
alapján történő fedezése, a támogatási 
jogosultságok értékének éves kiigazítása 
az alaptámogatási rendszer keretében,
vagy éves szinten kompenzáció nyújtása a 
mezőgazdasági termelők számára a 
73/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 5000 eurós 
összeg megszüntetéséért, mely 
kompenzációt a kisméretű gazdaságok 
tulajdonosai számára további 
kifizetésekkel lehet növelni.  A nemzeti 
tartaléknak a 24. cikk (1a) bekezdése 
értelmében létrehozott részét kizárólag 
ezen célokra lehet felhasználni. 

Or. de

Módosítás 1197
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éves szükségletnek a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
alapján történő fedezése, a támogatási 
jogosultságok értékének éves kiigazítása 
az alaptámogatási rendszer keretében, 
vagy éves szinten kompenzáció nyújtása a 
mezőgazdasági termelők számára a 
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73/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 5000 eurós 
összeg megszüntetéséért, mely 
kompenzációt a kisméretű gazdaságok 
tulajdonosai számára további 
kifizetésekkel lehet növelni.  A nemzeti 
tartaléknak a 24. cikk (1a) bekezdése 
értelmében létrehozott részét kizárólag 
ezen célokra lehet felhasználni. 

Or. de

Módosítás 1198
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok döntenek a nemzeti 
tartalék különböző felhasználásai közötti 
prioritásokról.

Or. en

Módosítás 1199
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok döntenek a nemzeti 
tartalék különböző felhasználásai közötti 
prioritásokról.

Or. en

Módosítás 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok döntenek a nemzeti 
tartalék különböző felhasználásai közötti 
prioritásokról.

Or. en

Módosítás 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) támogatási jogosultságok kiosztása 
olyan, valamennyi mezőgazdasági 
ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági 
termelők részére, akik mezőgazdasági 
tevékenységüket 2011 után kezdték meg;

Or. ro

Módosítás 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés és az (5) bekezdés a)
pontja alkalmazása esetén a tagállamok 
megállapítják a mezőgazdasági termelők 
részére kiosztott támogatási jogosultságok
értékét a kiosztás évére eső nemzeti vagy
regionális átlagértékek alapján.

(6) Az (5) bekezdés aa) és a) pontjának
alkalmazása esetén a mezőgazdasági 
termelők részére kiosztott támogatási 
jogosultságok értékének minden egyes 
érintett év vonatkozásában meg kell 
egyeznie a 22. cikk (1) bekezdésében, 
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illetve adott esetben a 22. cikk (2) 
bekezdésében vagy a 22. cikk (4a) 
bekezdésében meghatározott 
egységértékkel.

Or. en

Módosítás 1203
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik a támogatási 
jogosultságokat, amennyiben a nemzeti 
vagy a regionális tartalék nem elégséges 
az első albekezdésben említett esetek 
fedezésére.

Or. en

Módosítás 1204
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik a támogatási 
jogosultságokat, amennyiben a nemzeti 
vagy a regionális tartalék nem elégséges 
az első albekezdésben említett esetek 
fedezésére.

Or. en
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Módosítás 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti vagy a regionális 
tartalék nem elégséges az első 
albekezdésben említett esetek fedezésére, a 
tagállamok lineáris kulcs alkalmazásával 
csökkentik a támogatási jogosultságokat.

Or. en

Módosítás 1206
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A nemzeti tartalékot ki kell egészíteni 
olyan összegekkel, amelyeket az adott 
évben nem aktiváltak a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti bejelentés révén, 
beleértve a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett jogosultságokat is;

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a 2. fejezethez tartozó („Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás”), ki nem utalt jogosultságokat át 
lehessen vinni a nemzeti tartalékba.

Módosítás 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 25. cikknek megfelelően két évig nem 
aktivált támogatási jogosultságok, kivéve a 
vis maior vagy rendkívüli körülmények 
esetét;

b) a 25. cikknek megfelelően két egymást 
követő évig nem aktivált támogatási 
jogosultságok, kivéve a vis maior vagy 
rendkívüli körülmények esetét;

Or. es

Indokolás

Az a) ponttal való összhang érdekében.

Módosítás 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 25. cikknek megfelelően két évig nem 
aktivált támogatási jogosultságok, kivéve a 
vis maior vagy rendkívüli körülmények 
esetét;

b) a 25. cikknek megfelelően két egymást 
követő évig nem aktivált támogatási 
jogosultságok, kivéve a vis maior vagy 
rendkívüli körülmények esetét;

Or. es

Indokolás

Az a) ponttal való összhang érdekében ez a módosítás kiköti, hogy e két évnek követnie kell 
egymást.

Módosítás 1209
Izaskun Bilbao Barandica

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

b) a 25. cikknek megfelelően két évig nem 
aktivált támogatási jogosultságok, kivéve a 
vis maior vagy rendkívüli körülmények 
esetét;

b) a 25. cikknek megfelelően két egymást 
követő évig nem aktivált támogatási 
jogosultságok, kivéve a vis maior vagy 
rendkívüli körülmények esetét;

Or. es

Módosítás 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 11. cikk alkalmazása.

Or. en

Indokolás

A 11. cikkhez előterjesztett új (3a) bekezdéssel való összhang érdekében, amely szerint a 
támogatásmaximalizálás végrehajtása révén levont összegeket a nemzeti tartalék céljaira is 
fel lehet használni.

Módosítás 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 25. cikk (1) bekezdése értelmében 
nem aktivált, a 37. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően meghatározott és a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásának 
finanszírozására nem használt, valamint a 
39. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
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meghatározott és az adott évben a  
termeléstől függő önkéntes támogatás 
finanszírozására nem használt támogatási 
jogosultságok;

Or. en

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontjaként beillesztendő.

Módosítás 1212
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 25. cikk (1) bekezdése értelmében 
nem aktivált, a 37. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően meghatározott és a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásának 
finanszírozására nem használt, valamint a 
39. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
meghatározott és az adott évben a  
termeléstől függő önkéntes támogatás 
finanszírozására nem használt támogatási 
jogosultságok;

Or. en

Módosítás 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti tartalékot ki kell egészíteni 
olyan forrásokkal, amelyeket az adott 
évben nem aktiváltak a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti bejelentés révén, 
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beleértve a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett jogosultságokat is.

Or. de

Módosítás 1214
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 1 fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptámogatási rendszer alkalmazása Az  egységes támogatási rendszer 
alkalmazása

Or. en

Módosítás 1215
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelő az 
alaptámogatási rendszer keretében a 26. 
cikk (1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 
megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték.
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 
támogatás fokozatos csökkentése és
maximalizálása, a 7. cikk, a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentések, valamint 
a(z) …/…./EU rendelet [horizontális 
rendelet] alapján megállapított 
csökkentések és kizárások alkalmazásának 
sérelme nélkül.

(1) A mezőgazdasági termelő az 
alaptámogatási rendszer keretében a 26. 
cikk (1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 
megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték.
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 7. 
cikk, a 37. cikk (2) bekezdése és az 51. 
cikk (1) bekezdése szerinti lineáris 
csökkentések, valamint a(z) …/…./EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
megállapított csökkentések és kizárások 
alkalmazásának sérelme nélkül.
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Or. en

Módosítás 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelő az 
alaptámogatási rendszer keretében a 26. 
cikk (1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 
megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték. 
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 
támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikk, a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentések, valamint 
a(z) …/…./EU rendelet [horizontális 
rendelet] alapján megállapított 
csökkentések és kizárások alkalmazásának 
sérelme nélkül.

(1) A mezőgazdasági termelő az egységes 
támogatási rendszer keretében a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 
megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték. 
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 
támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikk, a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentések, valamint 
a(z) …/…./EU rendelet [horizontális 
rendelet] alapján megállapított 
csökkentések és kizárások alkalmazásának 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 1217
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely olyan földterület, amely 2008-
ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, 
illetve IVA. címe szerinti egységes 
támogatási rendszer vagy egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 

b) bármely olyan földterület, amely 2008-
ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, 
illetve IVA. címe szerinti fennálló
egységes támogatási rendszer vagy 
egységes területalapú támogatási rendszer 
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kifizetési jogosultságot teremtett, és amely: keretében kifizetési jogosultságot teremtett, 
és amely:

Or. en

Módosítás 1218
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az egyéni mezőgazdasági termelő 
vonatkozó kötelezettségvállalásának 
időtartama alatt az 1257/1999/EK rendelet 
31. cikke szerint, vagy az 1698/2005/EK 
rendelet 43. cikke szerint, vagy a(z) 
…/…/EU rendelet [a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 23. cikke szerint, vagy egy 
olyan nemzeti rendszer alapján erdősített 
terület, amelynek feltételei összhangban 
vannak az 1698/2005/EK rendelet 43. 
cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével, 
valamint a(z) …/…/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 23. 
cikkével; vagy

ii. az egyéni mezőgazdasági termelő 
vonatkozó kötelezettségvállalásának 
időtartama alatt az 1257/1999/EK rendelet 
31. cikke, az 1698/2005/EK rendelet 43. 
cikke vagy a(z) …/…/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 23. cikke 
szerint vagy ezek céljaival összhangban, 
vagy egy olyan nemzeti rendszer alapján 
erdősített terület, amelynek feltételei 
összhangban vannak az 1698/2005/EK 
rendelet 43. cikkének (1), (2) és (3) 
bekezdésével, valamint a(z) …/…/EU 
rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 23. cikkével; vagy

Or. en

Módosítás 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelő az 
alaptámogatási rendszer keretében a 26. 
cikk (1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 

(1) A mezőgazdasági termelő az 
alaptámogatási rendszer keretében a 26. 
cikk (1) bekezdésének megfelelő bejelentés 
útján, a támogatható hektárszámnak 
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megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték. 
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 
támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikk, a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentések, valamint 
a(z) …/…./EU rendelet [horizontális 
rendelet] alapján megállapított 
csökkentések és kizárások alkalmazásának 
sérelme nélkül.

megfelelő támogatási jogosultság abban a 
tagállamban történő aktiválásával juthat 
támogatáshoz, ahol azt számára odaítélték. 
Az aktivált támogatási jogosultságok az így 
meghatározott összegek éves kifizetésére 
jogosítanak fel, a pénzügyi fegyelem, a 
támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikk, a 37. cikk (2) 
bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerinti lineáris csökkentések, valamint 
a(z) …/…./EU rendelet [horizontális 
rendelet] alapján megállapított 
csökkentések és kizárások alkalmazásának 
sérelme nélkül. Eltérésként a 2013-ban az 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazó tagállamok továbbra 
is alkalmazhatják a modellt az 
alaptámogatás végrehajtására.

Or. en

Módosítás 1220
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) vagy bármely olyan terület, amelyen 
elsősorban természetvédelmi célból 
legeltetnek vagy kaszálnak;

Or. de

Módosítás 1221
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Valamely terület akkor számít 
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támogatható hektárterületnek, ha a 
tagállamok vagy régiók parcellánkénti 
területosztályozás szerinti meghatározása 
szerint a hektár legfeljebb 10%-a minősül 
az 1782/2003/EK rendelet szerinti nem 
támogatható földterületnek vagy 
jellemzőnek.

Or. en

Indokolás

Ebben az értelemben nem támogatható földterületen lehetnek cserjék, fák, 
áthatolhatatlan/elhagyatott hangával benőtt terület, haraszt, mocsár, sövény, földsánc, kőfal, 
dűlőút stb.

Módosítás 1222
Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontja érdekében a 
tagállamok  a terület méretének 
meghatározásához – objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján – javasolhatják csökkentési 
együttható alkalmazását, a 4. cikk (1) 
bekezdésének h) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. de

Indokolás

Nagyobb fokú rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, valamint megadja nekik a 
lehetőséget, hogy a nagy kiterjedésű területek esetében csökkentési együttható alkalmazásával 
különbséget tegyenek a földterületek különböző típusai között. Ennek segítségével elkerülhető, 
hogy a hektáronkénti ráta valamely tagállamban/régióban aránytalanul nagy mértékben 
felhíguljon.
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Módosítás 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontjának 
alkalmazásában amennyiben egy 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területét nem mezőgazdasági tevékenység 
céljára is használják, az adott terület 
elsősorban mezőgazdasági célra használt 
területnek minősül akkor, ha a 
mezőgazdasági célú használatot a nem 
mezőgazdasági tevékenység intenzitása, 
jellege, időtartama és ütemezése nem 
akadályozza jelentős mértékben. Az ezen 
albekezdésben foglaltaknak az egyes 
tagállamok területén történő alkalmazására 
vonatkozó kritériumokat a tagállamok 
állapítják meg.

Az első albekezdés a) pontjának 
alkalmazásában amennyiben egy 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területét nem mezőgazdasági tevékenység 
céljára is használják, az adott terület 
elsősorban mezőgazdasági célra használt 
területnek minősül akkor, ha a 
mezőgazdasági célú használatot a nem 
mezőgazdasági tevékenység intenzitása, 
jellege, időtartama és ütemezése nem 
akadályozza jelentős mértékben. Továbbá 
egy mezőgazdasági területet kizárnak a 
támogatható területek közül akkor, ha a 
terület elsődleges funkciója nem 
mezőgazdasági jellegű. Az ezen 
albekezdésben foglaltaknak az egyes 
tagállamok területén történő alkalmazására 
vonatkozó kritériumokat a tagállamok 
állapítják meg.

Or. en

Módosítás 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontjának 
alkalmazásában amennyiben egy 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területét nem mezőgazdasági tevékenység 
céljára is használják, az adott terület 
elsősorban mezőgazdasági célra használt 
területnek minősül akkor, ha a 
mezőgazdasági célú használatot a nem 

Az első albekezdés a) pontjának 
alkalmazásában amennyiben egy 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területét nem mezőgazdasági tevékenység 
céljára is használják, az adott terület 
elsősorban mezőgazdasági célra használt 
területnek minősül akkor, ha a 
mezőgazdasági célú használatot a nem 
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mezőgazdasági tevékenység intenzitása, 
jellege, időtartama és ütemezése nem 
akadályozza jelentős mértékben. Az ezen 
albekezdésben foglaltaknak az egyes 
tagállamok területén történő alkalmazására 
vonatkozó kritériumokat a tagállamok 
állapítják meg.

mezőgazdasági tevékenység intenzitása, 
jellege, időtartama és ütemezése nem 
akadályozza jelentős mértékben. Azok a 
területek, amelyeken a mezőgazdasági 
tevékenységet természetvédelmi célokból 
vagy a biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében folytatják, szintén elsősorban 
mezőgazdasági célra használt területnek 
minősülnek. Az ezen albekezdésben 
foglaltaknak az egyes tagállamok területén 
történő alkalmazására vonatkozó 
kritériumokat a tagállamok állapítják meg.

Or. en

Indokolás

Az alaptámogatási rendszer nem akadályozhatja a természetvédelem céljait.

Módosítás 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) azok a hektárterületek, amelyeket 
nem termelékeny mezőgazdasági 
tevékenység céljaira használnak, vagy 
amelyeken nincs meg a minimális 
állománysűrűség, nem tartoznak e 
fogalommeghatározás alá.

Or. es

Indokolás

A támogatható hektár fogalmát a lehető legegyértelműbben kell megfogalmazni oly módon, 
hogy csak a növénytermesztésre és/vagy állattenyésztésre használt földterületeket jelentse. 

Módosítás 1226
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon tagállamok és régiók, 
amelyekben a 20. cikk rendelkezéseit 
alkalmazzák, kizárhatnak egyes állandó 
növénykultúrákat a támogatható hektár 
fogalmából.

Or. de

Módosítás 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Különleges jogosultságokat csak 
abban az esetben lehet aktiválni, ha a 
mezőgazdasági termelő igazolja, hogy 
továbbra is fenntartja azon 
állattenyésztési tevékenység 50%-át, 
amelyre a jogosultságokat neki odaítélték.

Or. es

Indokolás

Amennyiben elfogadják azt a módosítást, amely kivételes helyzetet teremt a földterülettel nem 
rendelkező állattenyésztő gazdaságokra vonatkozóan, át kell gondolni a különleges 
jogosultságok aktiválásának és indokolásának módját.

Módosítás 1228
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kellően megalapozott (2) A tagállamok kellően megalapozott 
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esetben engedélyezhetik a mezőgazdasági 
termelő számára nyilatkozata módosítását, 
feltéve, hogy fenntartja legalább a 
támogatási jogosultságának megfelelő 
hektárszámot, valamint az érintett területre 
vonatkozóan betartja az alaptámogatás 
odaítélésének feltételeit.

esetben engedélyezhetik a mezőgazdasági 
termelő számára nyilatkozata a célból 
történő módosítását, hogy jelenleg nem 
támogatható területeket jelentsen be,
feltéve, hogy fenntartja legalább a 
támogatási jogosultságának megfelelő 
hektárszámot, valamint az érintett területre 
vonatkozóan betartja az alaptámogatás 
odaítélésének feltételeit.

Or. fr

Módosítás 1229
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatási jogosultság a tényleges vagy 
várható öröklés címén történő átszállás 
esetének kivételével csak az ugyanazon 
tagállamban letelepedett mezőgazdasági
termelők javára ruházható át.

Támogatási jogosultság csak abban az
esetben ruházható át, ha azt a támogatható 
területet, amelyre vonatkozóan a 
jogosultságot aktiválták, adásvétel, 
bérbeadás vagy öröklés révén átruházták.
A jogosultságok átruházásának 
közvetlenül kapcsolódnia kell a terület 
átruházásához. 

Or. en

Módosítás 1230
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Támogatási jogosultság a tényleges 
vagy várható öröklés címén történő 
átszállás esetének kivételével csak az 
ugyanazon tagállamban letelepedett 
mezőgazdasági termelők javára ruházható 

(1) Támogatási jogosultság a tényleges 
vagy várható öröklés címén történő 
átszállás esetének kivételével csak az 
ugyanazon tagállamban letelepedett 
mezőgazdasági termelők javára ruházható 
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át. át. Az ilyen átruházás díjmentes.

Or. fr

Módosítás 1231
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adott támogatási jogosultság azonban 
a tényleges vagy várható öröklés esetén is 
csak abban a tagállamban használható 
fel, ahol az megállapításra került.

törölve

Or. en

Módosítás 1232
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Támogatási jogosultság csak egy adott 
tagállam ugyanazon régióján, illetve 
régióin belül ruházható át abban az 
esetben, ha a 22. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésének alkalmazásából eredő 
hektáronkénti támogatási jogosultságok 
értéke azonos.

törölve

Or. en

Módosítás 1233
Béla Glattfelder

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

(2a) Amennyiben a támogatási 
jogosultságokat földterület nélkül 
értékesítik, a tagállamok a közösségi jog 
általános elveivel összhangban eljárva 
határozhatnak úgy, hogy az értékesített 
támogatási jogosultságok egy része 
visszaszáll a nemzeti tartalékba, vagy hogy 
egységértéküket csökkentik a nemzeti 
tartalék javára.

Or. en

Módosítás 1234
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a nemzeti hatóságok támogatási 
jogosultságok átruházásáról szóló 
értesítésével, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidővel 
kapcsolatos szükséges követelményeket. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 1235
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vis maior vagy rendkívüli körülmény 
esetének kivételével a mezőgazdasági 
termelő csak abban az esetben ruházhatja 
át támogatási jogosultságát földterület 
nélkül, ha legalább egy naptári éven 
keresztül támogatási jogosultságainak 
100%-át felhasználta, vagy ha önkéntesen 
lemondott a nemzeti tartalék javára 
valamennyi olyan támogatási 
jogosultságáról, amelyet nem használt fel 
az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében.

Or. en

Módosítás 1236
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vis maior vagy rendkívüli körülmény 
esetének kivételével a mezőgazdasági 
termelő csak abban az esetben ruházhatja 
át támogatási jogosultságát földterület 
nélkül, ha legalább egy naptári éven 
keresztül támogatási jogosultságainak 
100%-át felhasználta, vagy ha önkéntesen 
lemondott a nemzeti tartalék javára 
valamennyi olyan támogatási 
jogosultságáról, amelyet nem használt fel 
az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében.

Or. en

Módosítás 1237
James Nicholson, Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok az 
öröklés vagy várható öröklés, a 
szerződéses bérletben történő jogutódlás, a 
jogállásában vagy elnevezésben 
bekövetkezett változás, valamint a 
mezőgazdasági üzem egyesülése vagy 
szétválása esetén;

a) a mezőgazdasági termelőknek az  
egységes támogatási rendszerben való 
részvételi jogosultságával és a rendszerhez 
való hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
az öröklés vagy várható öröklés, a 
szerződéses bérletben történő jogutódlás, a 
jogállásban vagy elnevezésben 
bekövetkezett változás, valamint a 
mezőgazdasági üzem egyesülése vagy 
szétválása esetén;

Or. en

Módosítás 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállamok által alkalmazandó 
kritériumok a támogatási jogosultságok 
azon mezőgazdasági termelőknek történő 
kiosztása során, akik 2011-ben nem 
aktiváltak jogosultságot vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
2011-ben nem igényeltek támogatást a 21. 
cikk (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint, valamint a támogatási 
jogosultságok kiosztása során a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett szerződéses 
átruházási rendelkezés alkalmazásának 
esetén;

e) a tagállamok által alkalmazandó 
kritériumok a támogatási jogosultságok 
azon mezőgazdasági termelőknek történő 
kiosztása során, akik 2009-ben, 2010-ben 
vagy 2011-ben nem aktiváltak 
jogosultságot vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében
vagy 2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben 
nem igényeltek támogatást a 21. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint, 
valamint a támogatási jogosultságok 
kiosztása során a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett szerződéses átruházási rendelkezés 
alkalmazásának esetén, kivéve az új 
belépők és a fiatal mezőgazdasági 
termelők esetében;

Or. en
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Módosítás 1239
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállamok által alkalmazandó 
kritériumok a támogatási jogosultságok
azon mezőgazdasági termelőknek történő 
kiosztása során, akik 2011-ben nem 
aktiváltak jogosultságot vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében
2011-ben nem igényeltek támogatást a 21. 
cikk (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint, valamint a támogatási 
jogosultságok kiosztása során a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett szerződéses 
átruházási rendelkezés alkalmazásának 
esetén;

e) a tagállamok által akkor alkalmazandó 
kritériumok, amikor úgy döntenek, hogy a 
támogatási jogosultságokat azon 
mezőgazdasági termelőknek osztják ki, 
akik a 2009-től 2011-ig tartó időszakban
nem aktiváltak jogosultságot vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében a 2009-től 2011-ig tartó 
időszakban nem igényeltek támogatást, 
kiegészítő nemzeti közvetlen támogatást, 
egyedi támogatást és/vagy területalapú 
vidékfejlesztési intézkedést a 21. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint, 
valamint a támogatási jogosultságok 
kiosztása során a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett szerződéses átruházási rendelkezés 
alkalmazásának esetén;

Or. bg

Módosítás 1240
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
(1) Azon tagállamok, amelyek 2013. 
december 31-ig megvalósítják a 
73/2009/EK rendelet V. címe szerinti 
egységes területalapú támogatási 
rendszert, e fejezetnek megfelelően 
támogatást nyújthatnak a gazdálkodók 
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számára.
(2) Az egységes területalapú támogatás 
éves alapon kerül kifizetésre. A támogatás 
kiszámításához a jelen rendelet 19. 
cikkének megfelelően megállapított éves 
pénzügyi keretet el kell osztani az egyes új 
tagállamok a jelen rendelet 25. cikkének 
megfelelően megállapított mezőgazdasági 
területével.

Or. en

Módosítás 1241
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
(1) Azon tagállamok, amelyek 2013. 
december 31-ig megvalósítják a 
73/2009/EK rendelet V. címe szerinti 
egységes területalapú támogatási 
rendszert, e fejezetnek megfelelően 
támogatást nyújthatnak a gazdálkodók 
számára.
(2) Az egységes területalapú támogatás 
éves alapon kerül kifizetésre. A támogatás 
kiszámításához a jelen rendelet 19. 
cikkének megfelelően megállapított éves 
pénzügyi keretet el kell osztani az egyes új 
tagállamok a jelen rendelet 25. cikkének 
megfelelően megállapított mezőgazdasági 
területével.

Or. en

Módosítás 1242
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően dönthetnek úgy, hogy az 
alaptámogatási rendszert támogatási 
jogosultság nélkül alkalmazzák.

Or. bg

Módosítás 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 1 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. fejezet
EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ 

TÁMOGATÁSI RENDSZER
28a. cikk

Egységes területalapú támogatási 
rendszer

(1) Az 1. fejezettől való eltérésként azon 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
ig megvalósítják a 73/2009/EK rendelet V. 
címe szerinti egységes területalapú 
támogatási rendszert, e fejezetnek 
megfelelően támogatást nyújthatnak a 
gazdálkodók számára.
(2) Az egységes területalapú támogatás 
éves alapon kerül kifizetésre. A támogatás 
kiszámításához a 28b. cikknek 
megfelelően megállapított éves nemzeti 
felső határt el kell osztani az érintett 
tagállamok 28d. cikknek megfelelően 
megállapított mezőgazdasági területével.
(3) Az érintett tagállamok az alkalmazás 
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utolsó évének augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot, amennyiben fel kívánnak 
hagyni az egységes területalapú 
támogatási rendszer alkalmazásával. Az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazásának lezárását követően a 
vonatkozó uniós szabályok és joganyag 
értelmében az alaptámogatási rendszer 
alkalmazandó. 
28b. cikk
Az egységes területalapú támogatási 
rendszerre vonatkozó felső határ
(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az egységes területalapú 
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.
(2) Az egyes tagállamok és az egyes évek 
vonatkozásában az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében tett 
kifizetések teljes összegének meg kell 
egyeznie a Bizottság által az (1) bekezdés 
alapján elfogadott nemzeti felső 
határértékkel.
(3) A Bizottság által az (1) bekezdés 
alapján elfogadott felső határ előző évhez 
képest történő módosítása esetén, vagy 
amennyiben egy adott évben az egységes 
területalapú kifizetések meghaladják a 
Bizottság által az (1) bekezdés alapján 
elfogadott felső határt, a tagállam a (2) 
bekezdésnek való megfelelés érdekében 
lineárisan csökkenti, illetve növeli az adott 
tagállamban alkalmazandó hektáronkénti 
nemzeti összeget.
28c. cikk
Az egységes területalapú támogatási 
rendszer szerinti terület
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(1) Egy tagállamnak az egységes 
területalapú támogatási rendszerhez 
tartozó mezőgazdasági területe a 
hasznosított mezőgazdasági terület részét 
képezi.
(2) E fejezet alkalmazásában a 
„hasznosított mezőgazdasági terület” a 25. 
cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott teljes támogatható 
hektárterületnek felel meg.
(3) A (2) bekezdésben említett 
támogatható hektárterületeknek – a vis 
maior vagy a rendkívüli körülmények 
esetének kivételével – a mezőgazdasági 
termelő rendelkezésére kell állniuk a 
tagállam által meghatározott időpontban, 
de legkésőbb a(z) …/…./EU rendelet 
[horizontális rendelet] 73. cikkének (1) 
bekezdésében említett támogatási kérelem 
módosítása tekintetében a tagállamban 
megállapított időpontban.
28d. cikk
Egyéb támogatási rendszerek
Azon tagállamokban, amelyek az egységes 
területalapú támogatási rendszer 
használata mellett döntöttek, 
értelemszerűen a 29., 34., 36. és 38. cikkek 
rendelkezései alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem kívánja fenntartani a jelenleg létező támogatási rendszereket. Az előadó azon 
módosításának mintájára, melyben a teljesen új rendszer bevezetése helyett azt javasolja, 
hogy a támogatási jogosultságokat tartsák meg az egységes támogatási rendszer teljes 
mértékben regionálissá tett modelljeinek keretei között, szorgalmazzuk az egységes 
területalapú támogatási rendszer fenntartását a támogatási jogosultságok kiosztásán alapuló
rendszer hatékony, egyszerű és megalapozott alternatívájaként.


