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Módosítás 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és 
a turisztikai helyszínek táblával való 
jelzése tekintetében megvalósított 
beruházások;

törölve

Or. fr

Módosítás 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turistáknak szóló 
információk terjesztése, a kisméretű 
turisztikai infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása, a vidéki turizmus 
nevezetességeinek célzott promóciója és 
marketingje – különösen elő- és 
utószezonban –, a turisztikai 
szolgáltatások előmozdítása és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

Or. en

Módosítás 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a mezőgazdasághoz és az 
erdészethez kapcsolódó kisméretű 
turisztikai infrastruktúra, a regionális 
marketing, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

Or. de

Módosítás 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. en

Módosítás 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
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tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. en

Módosítás 1057
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. en

Módosítás 1058
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. en
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Módosítás 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. it

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy ne csak állami szervek, hanem magánjogi szervezetek is 
megvalósíthassanak turisztikai beruházásokat.

Módosítás 1060
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra – beleértve a vidéki turizmus 
keretein belüli infrastruktúrát is –, a 
turisták tájékoztatása és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

Or. bg

Módosítás 1061
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami és magánszervek által a 
rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása és a turisztikai helyszínek 
táblával való jelzése tekintetében 
megvalósított beruházások;

Or. it

Módosítás 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami és magánszervek által a 
rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása és a turisztikai helyszínek 
táblával való jelzése tekintetében 
megvalósított beruházások;

Or. it

Módosítás 1063
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) állami szervek vagy helyi fejlesztési 
szervezetek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;
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Or. en

Módosítás 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és 
természeti örökségének megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások;

törölve

Or. fr

Módosítás 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és 
természeti örökségének megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások;

f) a falvak és a vidéki tájak, valamint a 
magas környezeti értékeket képviselő 
helyszínek kulturális és természeti 
örökségének megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások;

Or. ro

Módosítás 1066
Rareş-Lucian Niculescu
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és 
természeti örökségének megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások;

f) a falvak és a vidéki tájak kulturális, 
oktatási, vallási és természeti örökségének 
megőrzésével, helyreállításával és 
korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági szempontokat is 
beleértve – kapcsolatos tanulmányok és 
beruházások;

Or. ro

Módosítás 1067
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli épületek vagy más 
létesítmények átalakítására irányulnak az 
életminőség javítása vagy a település 
környezeti teljesítményének fokozása 
céljából.

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli vagy azokon belüli
épületek vagy más létesítmények 
átalakítására irányulnak az életminőség 
javítása vagy a település környezeti 
teljesítményének fokozása céljából.

Or. de

Módosítás 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli épületek vagy más 

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli vagy azokon belüli



PE494.479v01-00 10/184 AM\909513HU.doc

HU

létesítmények átalakítására irányulnak az 
életminőség javítása vagy a település 
környezeti teljesítményének fokozása 
céljából.

épületek vagy más létesítmények 
átalakítására irányulnak az életminőség 
javítása vagy a település környezeti 
teljesítményének fokozása céljából.

Or. ro

Módosítás 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli épületek vagy más 
létesítmények átalakítására irányulnak az 
életminőség javítása vagy a település 
környezeti teljesítményének fokozása 
céljából.

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli épületek vagy más 
létesítmények átalakítására irányulnak az 
életminőség javítása vagy a település 
környezeti teljesítményének fokozása 
céljából, valamint a motivációs és a 
környezetvédelem iránti érdeklődést 
felkeltő tevékenységek.

Or. fr

Módosítás 1070
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a falvak megújítását célzó egyéb 
intézkedésekkel kapcsolatos tanulmányok 
és beruházások

Or. de
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Módosítás 1071
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) beruházások az infrastruktúra és az 
emberi erőforrások terén a vidéki 
területeken mindenki számára elérhető, 
szakképzett személyzet által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások érdekében.

Or. pl

Módosítás 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 
révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a falumegújításhoz és –
fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, és a 
vidéki területek mezőgazdasági 
versenyképességének és 
működőképességének növelését célzó
infrastruktúrára vonatkozik.

Or. ro

Módosítás 1073
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 
révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

(2) A vidékfejlesztési programokban 
azonban egyedi eltérések biztosíthatók e 
szabály alól a széles sávú infrastruktúrába, 
az egészségügyi ellátás és megelőzés 
intézményeibe és a megújuló energiába 
történő beruházások tekintetében, kivéve a 
nem fenntartható biomasszát, biogázt és a 
termőföld alapú bioüzemanyagokat.
Ebben az esetben egyértelmű kritériumokat 
kell meghatározni az ezen intézkedés, 
illetve az egyéb uniós eszközök révén 
nyújtott támogatások egymást kiegészítő 
jellegének biztosítására.

Or. en

Módosítás 1074
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 
révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába történő 
beruházások tekintetében. Hasonló eltérés 
biztosítható a megújuló energiába és az 
energiatakarékos infrastruktúrába történő 
beruházások tekintetében, amennyiben a 
projekt a közösség tulajdona és 
ellenőrzése alá esik, illetve a kérdéses 
közösség részt vesz a bevételek 
megosztásában. Ebben az esetben 
egyértelmű kritériumokat kell 
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meghatározni az ezen intézkedés, illetve az 
egyéb uniós eszközök révén nyújtott 
támogatások egymást kiegészítő jellegének 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 1075
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás kiterjeszthető az olyan nem 
mezőgazdasági gazdasági tevékenységek 
fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak e 
célkitűzések – különösen a mikro- és 
kisvállalkozásokat bevonó –
megvalósításához.

Or. fr

Módosítás 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően 
kerülnek végrehajtásra (amennyiben 
léteznek ilyen tervek), és összhangban 
vannak a helyi fejlesztési stratégiával, 
amennyiben létezik ilyen.

törölve
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Or. fr

Módosítás 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően 
kerülnek végrehajtásra (amennyiben 
léteznek ilyen tervek), és összhangban 
vannak a helyi fejlesztési stratégiával, 
amennyiben létezik ilyen.

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha összhangban vannak a 
helyi fejlesztési stratégiával, amennyiben 
létezik ilyen.

Or. it

Módosítás 1078
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek 
végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen 
tervek), és összhangban vannak a helyi 
fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik 

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek 
végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen 
tervek), és összhangban vannak a helyi 
fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik 
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ilyen. ilyen. Az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
beruházások nem tekintendők a 
mezőgazdasági vállalkozások 
átruházásához kapcsolódó 
intézkedéseknek.

Or. de

Módosítás 1079
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek 
végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen 
tervek), és összhangban vannak a helyi 
fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik 
ilyen.

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben és falvakban található 
települési önkormányzatok és az általuk 
nyújtott alapvető szolgáltatások 
fejlesztésére vonatkozó terveknek 
megfelelően kerülnek végrehajtásra 
(amennyiben léteznek ilyen tervek), és 
összhangban vannak a helyi fejlesztési 
stratégiával, amennyiben létezik ilyen.

Or. bg

Módosítás 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás kedvezményezettjei 
mezőgazdasági vagy erdészeti üzemek 
vagy ezek szervezetei, vagy – adott esetben 
– bizonyítottan közvetlen kapcsolatban 
vannak a mezőgazdasági vagy erdészeti 
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ágazattal.

Or. pt

Módosítás 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatást a LEADER-megközelítés 
révén lehet végrehajtani.

Or. pt

Módosítás 1082
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a megújuló energiához 
kapcsolódó infrastruktúra ezen intézkedés 
keretében támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 1083
Karin Kadenbach

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

21a. cikk
A biológiai sokféleség fokozása a vidéki 
területeken
(1) Ezen intézkedés keretében a 
következők vonatkozásában nyújtható 
támogatás:
a) a NATURA 2000 területek és egyéb, 
jelentős természeti értéket képviselő 
területek védelmére és kezelésére 
vonatkozó tervek kidolgozása és 
naprakésszé tétele, ideértve a vidéki 
térségekhez kapcsolható fajvédelmi 
cselekvési terveket is;
b) tanulmányok, környezettudatossági 
fellépések és a tudatosságfokozással 
kapcsolatos befektetések, vagy a 
természeti örökség megőrzése, 
helyreállítása és korszerűsítése – mint 
például folyók és egyéb folyamatos 
lineáris struktúrák és azoknak a vadon élő 
fajok vándorlásában, eloszlásában és 
genetikai keveredésében betöltött 
elengedhetetlen funkcióinak 
helyreállítása és létrehozása.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló beruházások abban az 
esetben támogathatók, ha a kapcsolódó 
műveletek a gazdálkodási terveknek vagy 
az egyéb természetvédelmi terveknek 
megfelelően kerülnek végrehajtásra, és a 
beruházások egyértelműen köthetők a 
biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig 
megvalósítandó uniós stratégiai 
célkitűzések megvalósításához.

Or. en

Módosítás 1084
Christel Schaldemose

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

21a. cikk
Mezőgazdasági maradványok 
hasznosítása
(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás olyan infrastrukturális és 
logisztikai képességek kialakítását 
szolgálja, melyek célja a mezőgazdasági 
hulladék és maradványok, a lignocellulóz-
tartalmú anyagok és a nem élelmezési 
célú cellulóztartalmú anyagok elszállítása 
a bioeljárással előállított termékekké 
történő átalakítás helyszíneire.
(2) Az ezen intézkedés keretébe tartozó 
tevékenységek magukban foglalják a 
biomassza-finomítóban felhasználható 
anyagok begyűjtését, betakarítását, 
tárolását és szállítását is.

Or. en

Módosítás 1085
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők 
életképességének javítására irányuló
beruházások

Az ökológiailag fenntartható erdőterületek 
fejlesztésére és az erdők életképességének 
javítására irányuló beruházások

Or. en

Módosítás 1086
Karin Kadenbach

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

a) erdősítés és fásítás; a) ökológiailag fenntartható erdősítés és 
ökológiailag fenntartható fásítás

Or. en

Módosítás 1087
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) erdősítés és fásítás; a) erdősítés és fásítás mezőgazdasági és 
nem mezőgazdasági területen;

Or. es

Módosítás 1088
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; b) ökológiailag fenntartható agrár-
erdészeti rendszerek létrehozása;

Or. en

Módosítás 1089
Eric Andrieu

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

c) az erdőtüzek és a természeti katasztrófák 
által okozott erdőkárok – többek között 
kártevőfertőzések és betegségek, 
katasztrófaesemények, valamint az 
éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által 
előidézett károk – megelőzése és 
helyreállítása;

c) az erdőtüzek és a természeti katasztrófák 
által okozott erdőkárok – többek között 
kártevőfertőzések és betegségek, 
katasztrófaesemények, valamint az 
éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által 
előidézett károk – megelőzése és 
helyreállítása; a magas kockázatú 
területeken a támogatás előfeltétele az 
erdőtüzek megelőzését szolgáló eszközök 
bevezetése.

Or. fr

Módosítás 1090
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a magas és közepes kockázatú 
területeken az erdőtüzek megelőzését 
szolgáló eszközök bevezetése bármely 
egyéb, a strukturális alapok keretében 
nyújtott támogatás előfeltétele. E 
tekintetben a tagállamoknak az említett 
területeken társfinanszírozást kell 
elkülöníteniük a megelőzést szolgáló 
eszközökre.

Or. en

Módosítás 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

d) az erdei ökoszisztémák ellenálló 
képességének és környezeti értékének, 
valamint az éghajlatváltozás mérséklésére 
való képességének növelését célzó 
beruházások;

d) az erdei ökoszisztémák 
termelékenységét, ellenálló képességének 
és környezeti értékének, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésére való 
képességének növelését célzó beruházások;

Or. it

Módosítás 1092
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) ökológiailag fenntartható erdészeti 
technológiákra, valamint erdei termékek 
feldolgozására és értékesítésére irányuló 
beruházások.

Or. en

Módosítás 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) új erdészeti technológiákra, a 
munkahelyi biztonság fokozására, 
valamint erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

Or. en
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Módosítás 1094
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) új erdészeti technológiákra – többek 
között a melléktermékek és hulladékok 
energiatermelésre való hatékonyabb 
felhasználását ösztönző technológiákra –, 
valamint erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

Or. en

Módosítás 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására, 
mozgatására és értékesítésére irányuló 
beruházások.

Or. de

Indokolás

Az intézkedésnek az erdészeti erőforrások mozgatásával kapcsolatos technológiák bővítését és 
fejlesztését célzó beruházások előtt is nyitva kell állnia.

Módosítás 1096
Bas Eickhout

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

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) a fára és fakitermelésre vonatkozó 
995/2010/EU rendelettel összhangban álló 
és a biológiai sokféleséget vagy más erdei 
ökoszisztéma szolgáltatást nem 
veszélyeztető, új erdészeti technológiákra, 
valamint erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

Or. en

Módosítás 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások a kkv-
k számára.

Or. en

Módosítás 1098
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és értékesítésére 
irányuló beruházások.

Or. en
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Módosítás 1099
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eа) erdők egyesítése tulajdontípusuktól 
függetlenül.

Or. bg

Módosítás 1100
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az erdészeti erőforrások jobb 
mozgatási technikáira irányuló 
beruházások.

Or. en

Módosítás 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban álló gazdálkodási tervek, 
vagy azokkal egyenértékű eszközök 
előkészítése.

Or. en
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Módosítás 1102
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban álló gazdálkodási tervek, 
vagy azokkal egyenértékű eszközök 
előkészítése.

Or. en

Módosítás 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
36–40. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek,
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/9333/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre.

Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
23–27. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, 
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/9333/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre. A 
tulajdonjogra vonatkozóan a 23–27. 
cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a környezeti okokból –
erózió elleni védelem vagy az 
éghajlatváltozást enyhítő erdészeti 
erőforrások bővítése – nyújtott 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 1104
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
36–40. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, 
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/9333/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre.

Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
23–27. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, 
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/9333/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre.

Or. en

Módosítás 1105
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 199334. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

törölve

Or. de

Indokolás

A tartós, előrelátó erdőgazdálkodást már biztosítják az erdészetre vonatkozó nemzeti
jogszabályok. A Bizottság által kért erdőgazdálkodási tervek a bürokrácia növekedéséhez 
vezetnének.
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Módosítás 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 199334. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

törölve

Or. de

Indokolás

A kötelező erdőgazdálkodási tervre vonatkozó feltétel bevezetése ellentétes a tagállami 
szubszidiaritás elvével.

Módosítás 1107
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodás (a továbbiakban: „a 
fenntartható erdőgazdálkodás”).
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vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Or. en

Módosítás 1108
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: „a 
fenntartható erdőgazdálkodás”) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű, a 
biológiai sokféleségre vonatkozó 
intézkedéseket is magában foglaló eszköz 
benyújtása. Az erdészeti intézkedésekre 
nyújtott támogatást a valamennyi 
tagállam esetében kidolgozandó, bevált 
erdőgazdálkodási gyakorlatok normája 
alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1109
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
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támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián34 meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű, a 
biológiai sokféleségre vonatkozó 
intézkedéseket is magában foglaló eszköz 
benyújtása.

Or. en

Módosítás 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 1993. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása, valamint a tüzek és más 
természeti katasztrófák megelőzését 
szolgáló hatékony eszközök rendelkezésre 
állása.

Or. pt

Módosítás 1111
Britta Reimers

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a természeti katasztrófa 
bekövetkeztének, illetve a kártevőfertőzés 
vagy betegség előfordulásának a 
megállapításához kapcsolódó feltételekre, 
valamint a megelőző intézkedések 
támogatható típusainak meghatározására 
vonatkozóan.

törölve

Or. de

Indokolás

A természeti katasztrófák bekövetkezte, illetve a kártevőfertőzés és betegségek előfordulása 
régióról-régióra jelentősen eltérhet. A meghozandó intézkedések szintén jelentősen eltérőek 
lehetnek. A megfelelő intézkedéseket a tagállamoknak kell meghozniuk.

Módosítás 1112
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az összes fellépésnek összhangban 
kell lennie a KAP környezeti 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 1113
Karin Kadenbach

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

(3b) Az erdészeti intézkedések támogatását 
a bevált erdőgazdálkodási gyakorlatok 
normája alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, egyéb 
gazdálkodók, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint az elmaradó 
mezőgazdasági jövedelem és a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1115
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és 
földbérlők, valamint egyéb gazdálkodók 
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számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint az 
elmaradó mezőgazdasági jövedelem és a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. it

Módosítás 1116
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás állami és
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
társulásaik számára nyújtható, és az 
erdősítéssel kapcsolatos költségekre, 
valamint az elmaradó mezőgazdasági 
jövedelem és a fenntartás – beleértve a 
törzskiválasztó és a növedékfokozó 
gyérítést is – költségeit fedező, legfeljebb 
tizenöt éven át nyújtható hektáronkénti 
éves támogatásra fordítható.

Or. it

Indokolás

Ki kell szélesíteni az egyes programok által az intézkedés szempontjából azonosítható 
kedvezményezettek meghatározását, az egyes területekre jellemző elemekkel összhangban. A 
hatályt ki kell terjeszteni a települési önkormányzatokon és az ezen intézkedés alá eső 
földtulajdonosokon kívüli állami szervekre, mivel az intézkedés számukra is előnyös lenne, és 
kizárásuk esetén nehézségekbe ütköznének, ha a teljes működési költségeket állniuk kellene. 
Ez jelentősen csökkentené az erdőterületek növelésének lehetőségét.

Módosítás 1117
James Nicholson, Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint az 
elmaradó jövedelem és a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1118
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földtulajdonosok és 
földbérlők, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik és a 
kérdéses tevékenységhez a nemzeti 
költségvetésből támogatásban nem 
részesülő állami földtulajdonosok számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. bg



PE494.479v01-00 34/184 AM\909513HU.doc

HU

Módosítás 1119
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint az 
elmaradó mezőgazdasági jövedelem és a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb harminc éven át 
nyújtható hektáronkénti éves támogatásra 
fordítható.

Or. en

Módosítás 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás magántulajdonosok és 
földbérlők, egyéb gazdálkodók, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint az 
elmaradó mezőgazdasági jövedelem és a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. it
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Módosítás 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint
települési önkormányzatok és társulásaik
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Indokolás

A különböző erdészeti intézkedésekhez javasolt módosítások figyelembe veszik az erdők valós 
tulajdoni helyzetét, az állami szerveket is – és nem csak a települési önkormányzatokat – a 
támogatás kedvezményezettjeiként ismerve el. A fenntartási támogatást 10-ről 15 évre kell 
növelni, ahogy az a korábbi programozási időszakokban volt.

Módosítás 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
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növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Módosítás 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Indokolás

Tudomásul kell venni, hogy az állami szervek – és nem csak a települési önkormányzatok – is 
részsülhetnek ebből a támogatásból. A fenntartási támogatást 10-ről 15 évre kell növelni, 
ahogy az a korábbi programozási időszakokban volt.

Módosítás 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és 
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települési önkormányzatok és társulásaik
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

földbérlők, valamint egyéb gazdálkodók 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
termelői jövedelemkiesés és a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Indokolás

Az „állami” kifejezést be kell illeszteni, ezenkívül a 10 év elegendő.

Módosítás 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és 
földbérlők, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
és egyéb gazdálkodók számára nyújtható, 
és az erdősítéssel kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás – beleértve a 
törzskiválasztó és a növedékfokozó 
gyérítést is – költségeit fedező, legfeljebb 
tíz éven át nyújtható hektáronkénti éves 
támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás csak földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. de

Módosítás 1128
Maria do Céu Patrão Neves

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

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb a tagállamok által 
megállapítandó időtartamra nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. pt

Módosítás 1129
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, az 
állami költségvetésből nem támogatott 
állami erdők, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. sk

Módosítás 1130
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. fr

Módosítás 1131
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők –
beleértve a földtulajdonosok különböző 
csoportjait, mint a közös tulajdonú 
hegyvidéki területek társtulajdonosainak 
szervezetei (organizaciones de
comunidades de montes vecinales en 
mancomunidad) –, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es
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Módosítás 1132
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak őshonosnak kell 
lenniük, és fokozniuk kell a biológiai 
sokféleséget. Nem ítélhető oda támogatás 
rövid vágásfordulójú sarjerdők, 
karácsonyfák, valamint energiatermelésre 
szánt, gyors növésű fák és invazív fajok
telepítése, valamint olyan telepítés
céljából, amely hátrányosan érintené a 
környezetet és/vagy a biológiai 
sokféleséget. Nem adható ki engedély 
erdőtelepítésre jelentős természeti értékű 
területeken, különösen a gazdag 
gyepterületeken, és korlátozni kell az 
erdőtelepítést a NATURA 2000 
területeken. Azokon a területeken, ahol az 
erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati 
adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Módosítás 1133
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
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viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos, az általánosan elfogadott 
gyakorlaton túlmenő környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák, 
a biológiai sokféleségre negatívan ható 
invazív fajok telepítése, valamint olyan 
telepítés céljából, amely hátrányosan 
érintené a környezetet és/vagy a biológiai 
sokféleséget. Általánosságban nem 
ítélhető oda támogatás olyan esetben, 
amikor az erdősítés hátrányosan érintené 
a környezetet és/vagy a biológiai 
sokféleséget. Azokon a területeken, ahol az 
erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati 
adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Módosítás 1134
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak – ahol lehet, 
elsőbbséget biztosítva az őshonos fajoknak 
– meg kell felelniük az adott terület 
környezeti és éghajlati viszonyainak, és ki 
kell elégíteniük bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
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éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Módosítás 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Csak mezőgazdasági földterület 
támogatható. A telepített fajoknak meg kell 
felelniük az adott terület környezeti és 
éghajlati viszonyainak, és ki kell 
elégíteniük bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. es

Módosítás 1136
Béla Glattfelder

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

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők és karácsonyfák telepítése 
céljából. Azokon a területeken, ahol az 
erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati 
adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Módosítás 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők vagy karácsonyfák telepítése 
céljából. Az energiatermelésre szánt, gyors 
növésű fák esetében csak az induló 
költségek fedezésére nyújtható támogatás.
Azokon a területeken, ahol az erdősítést 
kedvezőtlen talaj- és éghajlati adottságok 
nehezítik, a helyi körülményekhez 



AM\909513HU.doc 45/184 PE494.479v01-00

HU

bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

alkalmazkodni képes egyéb évelő fás fajok, 
például cserjék és bokrok telepítéséhez is 
nyújtható támogatás.

Or. de

Indokolás

Az EU egyik fő célkitűzése, hogy az energiakereslet legalább 20%-át megújuló 
energiaforrásokból lehessen fedezni. Az energianövényekkel szemben a fatermesztés több évig 
tart. Ezt a hátrányt a létesítési költségek támogatása révén lehet ellensúlyozni.

Módosítás 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők vagy karácsonyfák telepítése 
céljából. A gyors növésű fákat nem lehet 
energiatermelés céljára kivágni a 
megállapodás időtartama alatt. Azokon a 
területeken, ahol az erdősítést kedvezőtlen 
talaj- és éghajlati adottságok nehezítik, a 
helyi körülményekhez alkalmazkodni 
képes egyéb évelő fás fajok, például 
cserjék és bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Módosítás 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható; azonban 
a mezőgazdasági földterületek esetében 
rendelkezni kell arról, hogy két egymást 
követő telepítés között legfeljebb egy éves 
parlagon hagyási időszak legyen.  A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. it

Indokolás

Néhány tagállamban (pl a Földközi-tenger térségében) a megfelelő agrár-erdészeti 
gazdálkodás történelmi, kulturális és környezetvédelmi szempontjai miatt alapvető 
fontosságú, hogy két egymást követő növénytelepítési ciklus között csak egy éves pihenési 
időszak legyen.  

Módosítás 1140
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok úgy jelölik ki az 
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erdősítésre szánt területeket, hogy az 
erdősítés ne érintse hátrányosan a 
környezetet vagy a biológiai sokféleséget.

Or. en

Módosítás 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
környezetvédelmi minimumkövetelmények 
meghatározására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően – és 
figyelembe véve az európai erdők 
sokféleségét – felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben 
említett környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, 
valamint települési önkormányzatok és 
társulásaik számára ítélhető oda, és a 
rendszerek létrehozásával kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás 
költségeit fedező, legfeljebb három éven át 
nyújtható hektáronkénti éves támogatásra 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magán- és állami tulajdonosok és 
földbérlők, egyéb gazdálkodók, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb hét éven át nyújtható 
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fordítható. hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. it

Módosítás 1143
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, 
valamint települési önkormányzatok és
társulásaik számára ítélhető oda, és a 
rendszerek létrehozásával kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás 
költségeit fedező, legfeljebb három éven át 
nyújtható hektáronkénti éves támogatásra 
fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magán- és állami tulajdonosok és 
földbérlők, valamint társulásaik számára 
ítélhető oda, és a rendszerek létrehozásával 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás költségeit fedező, legfeljebb hét
éven át nyújtható hektáronkénti éves 
támogatásra fordítható.

Or. it

Módosítás 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik, 
illetve egyéb gazdálkodók számára ítélhető 
oda, és a rendszerek létrehozásával vagy 
agrár-erdészeti rendszerekké történő 
átalakításával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
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Or. en

Módosítás 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három-öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Indokolás

A különböző erdészeti intézkedésekhez javasolt módosítások figyelembe veszik az erdők valós 
tulajdoni helyzetét, az állami szerveket is – és nem csak a települési önkormányzatokat – a 
támogatás kedvezményezettjeiként ismerve el. A fenntartási támogatást 5 évre kell növelni, 
ahogy az a korábbi programozási időszakokban volt.

Módosítás 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
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legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Módosítás 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és földbérlők 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es

Indokolás

Tudomásul kell venni, hogy az állami szervek is – és nem csak a települési önkormányzatok –
részsülhetnek ebből a támogatásból. A fenntartási támogatást 3-ról 5 évre kell növelni, ahogy 
az a korábbi programozási időszakokban volt.

Módosítás 1148
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
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létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1149
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 1150
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb öt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.
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Or. fr

Módosítás 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb a tagállamok által 
megállapítandó időtartamra nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. pt

Módosítás 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint
települési önkormányzatok és társulásaik
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
állami és magántulajdonosok és 
földbérlők, valamint egyéb gazdálkodók
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. es
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Indokolás

Az „állami” kifejezést be kell illeszteni, ezenkívül a 3 év elegendő.

Módosítás 1153
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik,
illetve a kérdéses tevékenységhez a 
nemzeti költségvetésből támogatásban 
nem részesülő állami földtulajdonosok 
számára nyújtható, és a rendszerek 
létrehozásával és javításával kapcsolatos 
költségekre, valamint a fenntartás 
költségeit fedező, legfeljebb három éven át 
nyújtható hektáronkénti éves támogatásra 
fordítható.

Or. bg

Módosítás 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek és gyakorlatok, 
amelyekben ugyanazon a földgazdálkodási 
egységen szándékosan integrálnak fás 
évelőket növényekkel és/vagy állatokkal. A 
fák a parcellákon belül lehetnek 
egyedülállóan, csoportokban vagy 
sorokban (erdőművelés, erdei legeltetés, 
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valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

legeltetett gyümölcsös), vagy a parcellák 
közötti részeken (sövények, fasorok). A 
hektáronkénti fák (vagy növénytakaró)
maximális és minimális számát a 
tagállamok határozzák meg, figyelembe 
véve a helyi talaj- és éghajlati adottságokat, 
erdei fajokat, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az adott 
földterület mezőgazdasági vagy 
állatállomány legeltetése céljából történő
hasznosítását.

Or. en

Módosítás 1155
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) „Az agrár-erdészeti rendszerek” olyan 
rendszerek, amelyekben ugyanazon a 
földterületen vagy amellett fákat nevelnek 
és mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
minimális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati, illetve környezeti adottságokat, 
erdei fajokat, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az adott 
földterület fenntartható mezőgazdasági 
hasznosítását.

Or. fr

Indokolás

Az agrár-erdészeti rendszereket olyan földhasználati rendszerekként kell meghatározni, 
amelyek egészként egyesítik az erdészetet és a mezőgazdaságot. Az „extenzív” kifejezés 
használata kizárhat néhány, az agrár-erdészetből támogatható, nagyobb növénytermesztési 
rendszert, ami fenntarthatóbbá teszi az intenzív rendszereket. Az agrár-erdészeti 
intézkedéseket az új rendszerekre – mint a meglévő földek erdőterületekké történő átalakítása 
– is alkalmazni kell.
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Módosítás 1156
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) „Az agrár-erdészeti rendszerek” olyan 
rendszerek, amelyekben ugyanazon a 
földterületen vagy amellett fákat nevelnek 
és mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
minimális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati, illetve környezeti adottságokat, 
erdei fajokat, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az adott 
földterület fenntartható mezőgazdasági 
hasznosítását.

Or. fr

Módosítás 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
fenntartható mezőgazdasági hasznosítását, 
amely a tagállamok által elismert 
előírások révén bizonyítható.
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Or. it

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a környezeti fenntarthatóság objektív és tudományosan 
megfelelő legyen, létfontosságú, hogy azt az egyes tagállamok által elismert harmadik fél 
tanúsítsa.

Módosítás 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető 
vagy megőrzendő fák maximális számát a 
tagállamok határozzák meg, figyelembe 
véve a helyi talaj- és éghajlati adottságokat, 
erdei fajokat, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az adott 
földterület mezőgazdasági hasznosítását.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés nem lehet csak az új fák telepítésére vonatkozó intézkedés; az erdők 
átalakítását és az erdőgazdálkodást is figyelembe kell vennie.

Módosítás 1159
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan (2) „Az agrár-erdészeti rendszerek” olyan 
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földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

Or. bg

Módosítás 1160
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági vagy erdészeti
hasznosítását.

Or. lv

Módosítás 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

(2a) Tekintettel arra, hogy meg kell őrizni 
a meglévő nagy agrár-erdészeti 
rendszereket, támogatást kell nyújtani 
javításukra, ezáltal szolgálva kiemelkedő 
természeti és környezeti értékű, 
fenntartható rendszerekké történő 
alakításukat. 

Or. pt

Módosítás 1162
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális támogatási mértéket.

(3) A mezőgazdasági földterületeken új 
ültetvény létesítését és az agrár-erdészeti 
gyakorlatok – többek között az erdei 
legeltetés – kialakítását és fenntartását 
célzó támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális támogatási mértéket.

Or. en

Módosítás 1163
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális támogatási mértéket.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális támogatási mérték 100%-át.

Or. en
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Módosítás 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és 
a katasztrófaesemények által okozott 
erdőkárok megelőzése és helyreállítása

Erdőtűz veszélyének megelőzése

Or. fr

Módosítás 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán és állami 
erdőtulajdonosoknak és/vagy
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. fr

Módosítás 1166
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja (1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
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szerinti támogatás magán, részben állami
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

szerinti támogatás magán és állami 
erdőbirtokosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. en

Módosítás 1167
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán és állami 
erdőtulajdonosoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda a következőkhöz kapcsolódó 
költségek fedezésére:

Or. it

Módosítás 1168
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, egyéb 
gazdálkodóknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a biológiai 
sokféleséget vagy más ökoszisztéma 
szolgáltatást nem veszélyeztető 
intervenciókhoz kapcsolódó költségek 
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fedezésére:

Or. en

Módosítás 1169
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak – akik a 
kérdéses tevékenységhez a nemzeti 
költségvetésből nem részesülnek 
támogatásban –, egyéb gazdálkodóknak,
települési önkormányzatoknak, állami 
erdőknek és társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. bg

Módosítás 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, egyéb 
erdőgazdálkodóknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. en
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Módosítás 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 35. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 35. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak magán, részben 
állami és állami erdőtulajdonosoknak, 
települési önkormányzatoknak, állami 
erdőknek és társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. de

Módosítás 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) védelmi infrastruktúra kiépítése. A 
tűzvédelmi pászták esetében a támogatás a 
fenntartási költségek fedezéséhez nyújtott 
hozzájárulás formájában is nyújtható.
Nem ítélhető oda támogatás az agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
által lefedett területeken folytatott, a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységek céljaira;

a) megelőző eszközök és rendszerek 
bevezetése (barázdák, vízfelvevő pontok, 
árkok, tűzvédelmi pászták), mely hálózatot 
alkot egy erdőterület a helyi és regionális 
erdőtűzvédelmi tervekkel összhangban 
történő védelme céljából. Nem ítélhető oda 
támogatás különösen az agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
által lefedett területeken folytatott, a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységek céljaira;

Or. fr
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Módosítás 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) védelmi infrastruktúra kiépítése. A 
tűzvédelmi pászták esetében a támogatás a 
fenntartási költségek fedezéséhez nyújtott 
hozzájárulás formájában is nyújtható. Nem 
ítélhető oda támogatás az agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
által lefedett területeken folytatott, a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységek céljaira;

a) védelmi infrastruktúra kiépítése. A 
tűzvédelmi pászták esetében a támogatás a 
fenntartási költségek fedezéséhez nyújtott 
hozzájárulás formájában is nyújtható. Nem 
ítélhető oda támogatás az agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
által lefedett területeken folytatott, a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységek céljaira; segély azon 
állattenyésztők részére, akik 
állatállományuk legeltetése révén 
megelőzik a tüzet.

Or. es

Indokolás

El kell ismerni a külterjes állattenyésztés fontosságát az erdőtüzek elleni küzdelemben, mivel a 
legeltetés rendben tartja a tűzveszélyes területeket.

Módosítás 1174
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azon tagállamok, melyek megelőző 
eszközöket és intézkedéseket valósítanak 
meg a regionális szinten szervezett, állami 
és intézményesített „Erdőtűzvédelmi terv” 
keretében pénzügyi támogatást kaphatnak 
a 22. cikk (1) bekezdése értelmében. A 
tűzvédelmi tervet államilag kell ellenőrizni 
és az egész nemzeti területet le kell fednie, 
és különös rendelkezéseket kell 
tartalmaznia a magas kockázatú régiókra;
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Or. en

Módosítás 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések;

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések; a támogatás csak 
akkor biztosítható a fenti tevékenységekre, 
ha azok összeegyeztethetők a helyi vagy 
regionális erdőtűzvédelmi tervben 
foglaltakkal;

Or. fr

Módosítás 1176
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések;

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések, feltéve, ha 
támogathatóak és ezáltal szerepelnek a 
tűzvédelmi tervben;

Or. en

Módosítás 1177
Bas Eickhout

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

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések;

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések, amelyek az erdei 
utak és víztározók mellett korszerűsített 
hagyományos gyakorlatokat (pl. legeltetés, 
metszés stb.) is magukban foglalnak;

Or. en

Módosítás 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű 
megelőző intézkedések;

b) a tűz vagy egyéb természeti veszélyek 
elleni védelemre irányuló nemzeti, 
regionális, helyi és kisléptékű megelőző 
intézkedések;

Or. pt

Módosítás 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez 
és a betegségekhez kapcsolódó felügyeleti 
eszközök és kommunikációs berendezések 
létrehozása és fejlesztése;

c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez 
és a betegségekhez kapcsolódó megelőzési 
és felügyeleti eszközök és kommunikációs 
berendezések – többek között a felügyeleti 
és védelmi infrastruktúra – létrehozása és 
fejlesztése;

Or. es
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Módosítás 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez 
és a betegségekhez kapcsolódó felügyeleti
eszközök és kommunikációs berendezések 
létrehozása és fejlesztése;

c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez 
és a betegségekhez kapcsolódó kockázatok 
előrejelzésére és nyomon követésére 
szolgáló eszközök és kommunikációs 
berendezések létrehozása és fejlesztése 
erdőterületeken;

Or. fr

Módosítás 1181
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az erdőtüzekhez, a kártevőfertőzésekhez 
és a betegségekhez kapcsolódó felügyeleti 
eszközök és kommunikációs berendezések 
létrehozása és fejlesztése;

c) az erdőtüzveszélyekhez, a 
kártevőfertőzésekhez és a betegségekhez 
kapcsolódó előrejelző és felügyeleti 
eszközök és kommunikációs berendezések 
létrehozása és fejlesztése erdőterületeken;

Or. en

Módosítás 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti törölve
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katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a 
betegségeket, valamint a 
katasztrófaeseményeket és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
eseményeket is beleértve – által károsított 
erdészeti potenciál helyreállítása.

Or. fr

Indokolás

[áthelyezve a 26. cikkbe]

Módosítás 1183
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti 
katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a 
betegségeket, valamint a 
katasztrófaeseményeket és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
eseményeket is beleértve – által károsított 
erdészeti potenciál helyreállítása.

d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti 
katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a 
betegségeket, valamint a 
katasztrófaeseményeket és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
eseményeket is beleértve – által károsított 
erdészeti potenciál helyreállítása, prioritást 
adva a természetes megújulást ösztönző 
intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti 
katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a 
betegségeket, valamint a 

d) az erdőtüzek, illetve egyéb természeti 
katasztrófák – a kártevőfertőzéseket, a 
betegségeket, valamint a 
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katasztrófaeseményeket és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
eseményeket is beleértve – által károsított 
erdészeti potenciál helyreállítása.

katasztrófaeseményeket és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
eseményeket is beleértve – által károsított 
vagy elpusztított erdészeti potenciál 
helyreállítása.

Or. it

Módosítás 1185
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vadon élő állatok által okozott károk 
megelőzése és helyreállítása.

Or. en

Módosítás 1186
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vadon élő állatok által okozott 
erdőkárok megelőzése és helyreállítása.

Or. fr

Módosítás 1187
Ramon Tremosa i Balcells

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

da) a védelmi infrastruktúra fenntartása 
és a növénytakaró megfelelő szinten 
tartása az erdei területeken, ezáltal az 
erdőtüzek megelőzhetőek az állatállomány 
legeltetése révén.

Or. es

Módosítás 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni. A programnak adott esetben 
tartalmaznia kell a növényeket károsító 
szervezetek azon fajainak jegyzékét, 
amelyek katasztrófát idézhetnek elő.

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni.

Or. it

Módosítás 1189
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
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esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni. A programnak adott esetben 
tartalmaznia kell a növényeket károsító 
szervezetek azon fajainak jegyzékét, 
amelyek katasztrófát idézhetnek elő.

esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni.

Or. it

Módosítás 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni. A programnak adott esetben 
tartalmaznia kell a növényeket károsító 
szervezetek azon fajainak jegyzékét, 
amelyek katasztrófát idézhetnek elő.

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
esetében jelentős katasztrófa és/vagy 
súlyos gazdasági és környezeti kár 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni. A programnak adott esetben 
tartalmaznia kell a növényeket károsító 
szervezetek azon fajainak – naprakésszé 
tehető – jegyzékét, amelyek katasztrófát 
idézhetnek elő.

Or. pt

Módosítás 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 

A kártevőfertőzésekkel és betegségekkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések 
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esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát tudományos 
bizonyítékokkal kell alátámasztani és 
tudományos közszervezetekkel is meg kell 
erősíttetni. A programnak adott esetben 
tartalmaznia kell a növényeket károsító 
szervezetek azon fajainak jegyzékét, 
amelyek katasztrófát idézhetnek elő.

esetében a vonatkozó katasztrófa 
bekövetkezésének kockázatát a lehető 
leghamarabb tudományos bizonyítékokkal 
kell alátámasztani és tudományos 
közszervezetekkel is meg kell erősíttetni. A 
programnak adott esetben tartalmaznia kell 
a növényeket károsító szervezetek azon 
fajainak jegyzékét, amelyek katasztrófát 
idézhetnek elő.

Or. it

Módosítás 1192
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek 
összhangban kell állniuk a tagállamok 
által kidolgozott erdővédelmi tervvel. Azon 
erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

törölve

Or. de

Indokolás

A tartós erdőgazdálkodást az erdészetre vonatkozó nemzeti jogszabályok biztosítják. A 
Bizottság által kért erdőgazdálkodási tervek a bürokrácia növekedéséhez vezetnének.

Módosítás 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés



PE494.479v01-00 72/184 AM\909513HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel.

Or. de

Indokolás

Ez az intézkedés ellentétes a tagállami szubszidiaritás elvével.

Módosítás 1194
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel.

Or. en

Módosítás 1195
Ulrike Rodust

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

A támogatható műveleteknek 
összhangban kell állniuk a tagállamok 
által kidolgozott erdővédelmi tervvel. Azon 
erdészeti üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

Or. de

Módosítás 1196
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv vagy az európai 
erdők védelméről tartott 1993. évi 
miniszteri konferencián meghatározott 
fenntartható erdőgazdálkodással (a 
továbbiakban: a fenntartható 
erdőgazdálkodás) összhangban lévő 
egyenértékű eszköz vagy a már meglévő 
erdőgazdálkodási tervet kiegészítő terv
benyújtása.

Or. en
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Módosítás 1197
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel, amely tartalmazza az 
erdőtüzek vagy más károk kockázatának 
nemzeti értékelését (az olyan kritériumok 
megvizsgálása által, mint a bioklimatikus 
zónák, az élőhelyek eloszlása és a múltbéli 
események gyakorisága) és azok 
lehetséges kezelését. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

Or. en

Módosítás 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása.

A támogatható műveleteknek összhangban 
kell állniuk a tagállamok által kidolgozott 
erdővédelmi tervvel. Azon erdészeti 
üzemek esetében, amelyek mérete 
meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele a megelőzési 
célkitűzéseket részletesen ismertető 
erdőgazdálkodási terv benyújtása. Ez a 
követelmény azokra a gazdaságokra 
vonatkozik, amelyek földtulajdonosi 
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társulások tagjai és az illetékes hatóságok 
által kidolgozott tűzvédelmi terv hatálya 
alá tartoznak.

Or. es

Indokolás

Akkor állíthatók fel a gazdaságok méretére vonatkozó követelmények, ha benyújtásra került 
az erdőtüzek és természeti katasztrófák által okozott erdőkárok megelőzését és helyreállítását 
szolgáló célokat meghatározó erdőgazdálkodási terv, feltéve, ha ezek a gazdaságok 
földtulajdonosi társulások tagjai, az illetékes hatóságok által kidolgozott kidolgozott 
tűzvédelmi terv hatálya alá tartoznak és érvényes, jóváhagyott erdőfejlesztési és –tervezési 
tervvel rendelkeznek.

Módosítás 1199
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó 
támogatásban a tagállamok által 
kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen 
vagy erősen tűzveszélyesnek minősített 
erdőterületek részesülhetnek.

törölve

Or. de

Módosítás 1200
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó 
támogatásban a tagállamok által 
kidolgozott erdővédelmi tervben közepesen 
vagy erősen tűzveszélyesnek minősített 
erdőterületek részesülhetnek.

Az erdőtüzek megelőzéséhez kapcsolódó 
támogatásban a tagállamok által 
kidolgozott erdővédelmi tervben erősen,
közepesen vagy kismértékben
tűzveszélyesnek minősített erdőterületek 



PE494.479v01-00 76/184 AM\909513HU.doc

HU

részesülhetnek.

Or. it

Módosítás 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

törölve

Or. fr

Indokolás

[áthelyezve a 26. cikkbe]

Módosítás 1202
Ulrike Rodust

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

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések jelentős károkat 
okoztak. A tagállamok megállapítják a 
fakészlettel kapcsolatos visszatérítés 
küszöbértékét.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági potenciálra vonatkozó eredeti megfogalmazás nem eléggé világos. A 
tagállamok által megállapítandó küszöbértéknek összefüggésben kell állnia az 
erdőgazdálkodási egységgel (készlettel).

Módosítás 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét vagy azt, hogy a 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
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továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedések a 
tagállamok által meghatározott minden 
egyes egységben az erdészeti potenciál 
pusztulását okozták. A kár mértékét vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző három 
év meglévő erdészeti potenciáljának átlaga 
alapján, vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző öt év átlaga alapján, a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
figyelmen kívül hagyásával kell 
megállapítani.

Or. de

Indokolás

A kiegészítő támogatás azon követelménye, hogy az erdészeti potenciál legalább 30%-a 
elpusztult nem megfelelő a 2000/29/EK irányelvvel összeköthető katasztrófák vonatkozásában. 
A kár értékét és fogalmát a tagállamoknak kell meghatározniuk. A 80 év és annál hosszabb 
termesztési időszak vonatkozásában a kártérítés már 30%-nál kisebb kár esetén is szükséges.

Módosítás 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 15 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
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potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

Or. it

Módosítás 1205
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó –
tagállamok meghatározása szerinti –
erdészeti potenciál legalább 30 %-ának a 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

(3a) Az (1d) bekezdésben említett 
támogatás – kivételes esetben – a 
környezeti tényezők, mint az 
éghajlatváltozás vagy a szennyezés és a 
kórokozók kölcsönhatásából eredő, 
összetett egészségügyi problémák által 
okozott erdőpusztulás problémáit is fedezi.

Or. pt

Módosítás 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezen intézkedés keretében nem 
nyújtható támogatás a természeti 
katasztrófának betudható bevételkiesés 
ellentételezésére.

törölve

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
ne fordulhasson elő túlkompenzáció ezen 
intézkedés és más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközök vagy 
magánbiztosítási rendszerek kombinálása 
következtében.

Or. fr

Módosítás 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím



AM\909513HU.doc 81/184 PE494.479v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdei ökoszisztémák ellenálló 
képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások

Az edőtüzek és más katasztrófák által 
okozott erdőkárok helyreállítása és az
erdei ökoszisztémák ellenálló 
képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások

Or. fr

Módosítás 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az 
ilyen erdőkkel gazdálkodó szervek is, 
amelyek függetlenek az állami 
költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és állami 
szerveknek és egyéb gazdálkodóknak
ítélhető oda.

Or. es

Indokolás

Az „állami” kifejezést be kell illeszteni.

Módosítás 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

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

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az 
ilyen erdőkkel gazdálkodó szervek is, 
amelyek függetlenek az állami 
költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és állami 
szerveknek ítélhető oda.

Or. es

Indokolás

A különböző erdészeti intézkedésekhez javasolt módosítások figyelembe veszik az erdők valós 
tulajdoni helyzetét, az állami szerveket is – és nem csak a települési önkormányzatokat – a 
támogatás kedvezményezettjeiként ismerve el.

Módosítás 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az 
ilyen erdőkkel gazdálkodó szervek is, 
amelyek függetlenek az állami 
költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és állami 
szerveknek ítélhető oda.

Or. es
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Indokolás

A fogalmat ki kell terjeszteni az állami szervekre, hogy ezáltal más típusú szervek is, nem csak 
a települési önkormányzatok, részesülhessenek ebből a támogatásból.

Módosítás 1212
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az 
ilyen erdőkkel gazdálkodó szervek is, 
amelyek függetlenek az állami 
költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, illetve magánjogi és 
állami szerveknek ítélhető oda.

Or. it

Módosítás 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi, állami és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda.
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támogatásban részesülhetnek azok az 
ilyen erdőkkel gazdálkodó szervek is, 
amelyek függetlenek az állami 
költségvetéstől.

Or. it

Módosítás 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda. Támogatásban 
részesülhetnek az állami erdőkkel 
gazdálkodó szervek is.

Or. en

Módosítás 1215
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás magán- és állami 
erdőbirtokosoknak ítélhető oda. Az állami 
erdők esetében támogatásban 
részesülhetnek azok az ilyen erdőkkel 
gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.
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erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en

Módosítás 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, egyéb 
erdőgazdálkodóknak, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en

Módosítás 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
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függetlenek az állami költségvetéstől. függetlenek az állami költségvetéstől. Ez a 
korlátozás nem alkalmazandó az erdei 
talajmeszezési intézkedésekre.

Or. de

Módosítás 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás csak természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. de

Módosítás 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beruházások a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében vagy az 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása céljából vállalt 
és/vagy az érintett területen lévő erdő vagy 
erdős terület közjóléti értékét növelő, 
illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-

(2) A beruházások különösen az 
alábbiakra irányulnak:
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mérséklési potenciálját javító 
kötelezettségvállalások teljesítésére 
irányulnak, nem zárva ki a hosszú távon 
jelentkező gazdasági előnyöket.

a) az erdőtüzek és egyéb – többek között a 
kártevőfertőzések, a betegségek és az 
éghajlatváltozás által okozott – természeti 
katasztrófák által károsított erdészeti 
potenciál helyreállítása;
b) a környezetvédelmi célok elérése 
érdekében vagy az ökoszisztémákhoz 
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
céljából vállalt és/vagy az érintett területen 
lévő erdő vagy erdős terület közjóléti 
értékét növelő, illetve az ökoszisztémák 
éghajlatváltozás-mérséklési potenciálját 
javító kötelezettségvállalások teljesítése, 
nem zárva ki a hosszú távon jelentkező 
gazdasági előnyöket.

Or. fr

Módosítás 1220
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beruházások a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében vagy az 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása céljából vállalt 
és/vagy az érintett területen lévő erdő vagy 
erdős terület közjóléti értékét növelő, 
illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-
mérséklési potenciálját javító 
kötelezettségvállalások teljesítésére 
irányulnak, nem zárva ki a hosszú távon 
jelentkező gazdasági előnyöket.

(2) A beruházások a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében vagy az 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása céljából vállalt 
és/vagy az érintett területen lévő erdő vagy 
erdős terület közjóléti értékét növelő, 
illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-
mérséklési potenciálját javító 
kötelezettségvállalások teljesítésére 
irányulnak.

Or. bg
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Módosítás 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beruházások a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében vagy az 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása céljából vállalt 
és/vagy az érintett területen lévő erdő vagy 
erdős terület közjóléti értékét növelő, 
illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-
mérséklési potenciálját javító 
kötelezettségvállalások teljesítésére 
irányulnak, nem zárva ki a hosszú távon 
jelentkező gazdasági előnyöket.

(2) A beruházások a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében vagy az 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása céljából vállalt 
és/vagy az érintett területen lévő erdő vagy 
erdős terület közjóléti értékét és 
termelékenységét növelő, illetve az 
ökoszisztémák éghajlatváltozás-mérséklési 
potenciálját javító kötelezettségvállalások 
teljesítésére irányulnak, és magukban 
foglalják a hosszú távon jelentkező 
gazdasági előnyöket is.

Or. it

Indokolás

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 
beruházások vonatkozásában a gazdasági aspesktusokat és a termelékenységet is meg kell 
említeni annak érdekében, hogy teljes mértékben világossá válljon az erdők gazdasági 
termelékenységére és az erdészeti források javítására fordított figyelem, ahogy azt a (25) 
preambulumbekezdés említi. 

Módosítás 1222
Eric Andrieu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A beruházások alapvetően az 
erdőtüzek és egyéb – többek között a 
kártevőfertőzések, a betegségek és az 
éghajlatváltozás által okozott – természeti 
katasztrófák által károsított erdészeti 
potenciál helyreállítására irányulnak.
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Or. fr

Módosítás 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (2) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai hivatalosan 
megerősítsék a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét és azt, hogy a katasztrófa, 
illetve a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedések a vonatkozó 
erdészeti potenciál legalább 30%-ának 
pusztulását okozták. Ezt a százalékos 
arányt vagy a katasztrófát közvetlenül 
megelőző három év meglévő erdészeti 
potenciáljának átlaga alapján, vagy a 
katasztrófát közvetlenül megelőző öt év 
átlaga alapján, a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték figyelmen kívül 
hagyásával kell megállapítani.

Or. fr

Módosítás 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Így ez az intézkedés alkalmazható az 
olyan erdőtervezési eszközök 
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létrehozásának finanszírozására, mint a 
tervezési projektek és a műszaki tervek, és 
amelyek az ezen intézkedés révén 
finanszírozott beruházásokat is magukban 
foglalják.

Or. es

Indokolás

Rendelkezéseket kell hozni a műszaki munka – mint az erdőtervezési dokumentumok 
összeállítása – finanszírozására a jobb erdőtervezés előmozdítása és ösztönzése céljából.

Módosítás 1225
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A támogatás az eszközökből 
származó, a beruházás által létrehozott 
piaci érték nélküli haszon számszerűsített 
bizonyítékának függvényében ítélhető 
oda.

Or. pt

Módosítás 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2a) bekezdés értelmében nem 
nyújtható támogatás a természeti 
katasztrófának betudható bevételkiesés 
ellentételezésére. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ne 
fordulhasson elő túlkompenzáció ezen 
intézkedés és más, nemzeti vagy uniós 



AM\909513HU.doc 91/184 PE494.479v01-00

HU

támogatási eszközök vagy 
magánbiztosítási rendszerek kombinálása 
következtében.

Or. fr

Módosítás 1227
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és értékesítésére
irányuló beruházások

Ökológiailag fenntartható erdészeti 
technológiákra, valamint erdei termékek 
feldolgozására és értékesítésére irányuló 
beruházások

Or. en

Módosítás 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán- és állami 
földtulajdonosok és földbérlők, egyéb 
gazdálkodók, valamint kkv-k számára, az 
erdészeti potenciált növelő vagy az erdei 
termékek értékét gyarapító feldolgozással 
és értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
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részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. it

Módosítás 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás állami és magán-
erdőtulajdonosok, valamint kkv-k számára, 
az erdészeti potenciált növelő vagy az erdei 
termékek értékét gyarapító feldolgozással 
és értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. es

Indokolás

A különböző erdészeti intézkedésekhez javasolt módosítások figyelembe veszik az erdők valós 
tulajdoni helyzetét, az állami szerveket is – és nem csak a települési önkormányzatokat – a 
támogatás kedvezményezettjeiként ismerve el.

Módosítás 1230
Izaskun Bilbao Barandica

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

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás állami és magán-
erdőtulajdonosok, valamint kkv-k számára, 
az erdészeti potenciált növelő vagy az erdei 
termékek értékét gyarapító feldolgozással 
és értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. es

Módosítás 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás állami és magán-
erdőtulajdonosok, valamint kkv-k számára, 
az erdészeti potenciált növelő vagy az erdei 
termékek értékét gyarapító feldolgozással 
és értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. es
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Indokolás

A fogalmat ki kell terjeszteni az állami szervekre, hogy ezáltal más típusú szervek is, nem csak 
a települési önkormányzatok, részesülhessenek ebből a támogatásból.

Módosítás 1232
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-erdőbirtokosok, 
települési önkormányzatok és társulásaik, a 
szakképzés céljából létrehozott állami 
szervek, valamint kkv-k számára, az 
erdészeti potenciált növelő vagy az erdei 
termékek értékét gyarapító feldolgozással 
és értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. en

Módosítás 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, erdészeti 
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kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

dolgozók és társulásaik, valamint kkv-k 
számára, az erdészeti potenciált növelő 
vagy az erdei termékek értékét gyarapító 
feldolgozással és értékesítéssel kapcsolatos 
beruházások céljára ítélhető oda. Az Azori-
szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken, 
a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb 
égei-tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. en

Módosítás 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, egyéb erdőgazdálkodók,
települési önkormányzatok és társulásaik, 
valamint kkv-k számára, az erdészeti 
potenciált növelő vagy az erdei termékek 
értékét gyarapító feldolgozással és 
értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. en

Módosítás 1235
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az ökológiailag 
fenntartható erdészeti technológiákba 
történő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

Or. en

Módosítás 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás csak magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
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részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

Or. de

Módosítás 1237
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdők gazdasági értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok talaj- és erőforráskímélő 
fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal 
kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak 
magukban.

(2) Az erdők környezeti értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok talaj- és erőforráskímélő 
fakitermelő gépekkel és környezeti 
szempontból különösen értékes
gyakorlatokkal kapcsolatos beruházásokat 
foglalhatnak magukban.

Or. en

Módosítás 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdők gazdasági értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok talaj- és erőforráskímélő 
fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal 
kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak 
magukban.

(2) Az erdők gazdasági értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok védőfelszerelések és 
munkaruházat beszerzésével, valamint
talaj- és erőforráskímélő fakitermelő 
gépekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos 
beruházásokat foglalhatnak magukban.

Or. en
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Módosítás 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdők gazdasági értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok talaj- és erőforráskímélő 
fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal 
kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak 
magukban.

(2) Az erdők gazdasági értékének és 
termelési potenciáljának növeléséhez 
kapcsolódó valamennyi beruházás 
támogatható. Ezeket az erdészeti üzem 
szintjén kell megvalósítani, és azok talaj-
és erőforráskímélő fakitermelő gépekkel és 
gyakorlatokkal kapcsolatos beruházásokat 
foglalhatnak magukban.

Or. pt

Módosítás 1240
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fa nyersanyagként vagy 
energiaforrásként történő hasznosításához 
kapcsolódó beruházások csak az ipari 
feldolgozást megelőző munkaműveletekre 
terjedhetnek ki.

(3) A fa nyersanyagként vagy 
energiaforrásként történő hasznosításához 
kapcsolódó beruházások valamennyi, az 
erdészeti potenciál javításával, illetve a 
feldolgozással és a marketinggel 
összefüggő munkaműveletre vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 1241
Maria do Céu Patrão Neves

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

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális támogatási mértékeket.

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg a maximális támogatási mértékek 
60%-át a kevésbé fejlett régiókban és 
40%-át a többi régióban.

Or. pt

Módosítás 1242
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az új erdészeti technológiákra, 
valamint erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások 
esetében a támogatás feltétele egy 
erdőgazdálkodási terv vagy egy azzal 
egyenértékű, a biológiai sokféleségre 
vonatkozó intézkedéseket tartalmazó ezköz 
benyújtása, melynek az a célja, hogy 
mérhető javulást hozzon az erdészettől 
függő vagy az által érintett fajok és 
előhelyek védettségi állapotában, a 
biológiai sokféleségre vonatkozó uniós 
stratégiával összhangban. 

Or. en

Módosítás 1243
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az erdészeti intézkedések támogatását 
a bevált erdőgazdálkodási gyakorlatok 
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normája alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1244
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A bioenergia használatára és 
előállítására irányuló valamennyi 
támogatás alapja a fenntarthatóság 
kritériuma.

Or. en

Módosítás 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Indokolás

Ez a cikk nem megfelelő azon igény kezelésére, hogy struktúrát adjon a termelés ellátásához 
és elérje a bizottsági javaslat célkitűzéseit. Az ügy fontosságára tekintettel ezt az intézkedést 
az egységes közös piac szervezéséről szóló rendeletbe kell beilleszteni, és megfelelő 
költségvetést kell erre elkülöníteni. A jelenlegi megközelítés megpróbál kedvező bánásmódot 
biztosítani a kistermelőknek, de a már folyamatban lévő vagy a széles körű marketing 
stratégiákban meghatározott konszolidációs eljárás megfordítását okozhatja, ezáltal az 
ellátás széttöredezéséhez vezethet.
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Módosítás 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termelői csoportok létrehozása Termelői szervezetek és csoportok 
létrehozása

Or. fr

Módosítás 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági 
ágazatban működő, az egységes közös piac 
szervezéséről szóló .../.../EU rendelet 106. 
cikkében elismert termelői szervezetek,
valamint az erdészeti ágazatban működő
termelői csoportok létrehozásának 
elősegítése érdekében, különösen a 
következő célokból nyújtható:

Or. fr

Módosítás 1248
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő, az 
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csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

egységes közös piac szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet 106. cikkében 
meghatározottak szerinti termelői
szervezetek létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

Or. fr

Módosítás 1249
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő, az 
egységes közös piac szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet szerinti termelői 
szervezetek és termelői csoportok 
létrehozásának elősegítése érdekében, a 
következő célokból nyújtható:

Or. de

Módosítás 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának, és már meglévő 
termelői szervezetek egyesülés vagy 
növelés révén történő átalakításának
elősegítése érdekében, a következő 
célokból nyújtható:
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Or. pt

Módosítás 1251
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
szervezetek létrehozásának vagy 
növelésének és bővítésének elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

Or. pt

Módosítás 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának és fejlesztésének
elősegítése érdekében, a következő 
célokból nyújtható:

Or. de

Módosítás 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának és egyesülésének 
elősegítése érdekében, a következő 
célokból nyújtható:

Or. es

Módosítás 1254
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen csoportokban tagsággal 
rendelkező termelők termelésének és 
eredményeinek a piaci követelményekhez 
való igazítása;

a) az ilyen szervezetekben tagsággal 
rendelkező termelők termelésének és 
eredményeinek a piaci követelményekhez 
való igazítása;

Or. en

Módosítás 1255
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tisztességes ár biztosítása a 
szervezetben lévő termelők számára, az 
élelmezési láncon belüli tárgyalási 
pozícióik erősítése révén;

Or. en
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Módosítás 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az áruk közös forgalmazása, beleértve az 
értékesítésre való előkészítést, az 
értékesítés központosítását és a nagy 
tételben vásárlók ellátását;

b) az áruk közös forgalmazása és ennek 
ösztönzése, beleértve az értékesítésre való 
előkészítést, az értékesítés központosítását 
és a nagy tételben vásárlók ellátását;

Or. ro

Módosítás 1257
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a biomassza környezeti és gazdasági 
szempontból fenntartható módon történő 
felhasználásához szükséges 
infrastruktúrák és logisztika létrehozása, 
különösen a mezőgazdasági hulladék és 
maradványok, a lignocellulóz-tartalmú 
anyagok és a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagok technikai 
mozgosítása;

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló biomassza erőforrás tényleges felhasználásához új létesítményekre és 
infrastruktúrákra lesz szükség.

Módosítás 1258
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a biomassza környezeti és gazdasági 
szempontból fenntartható módon történő 
mozgósításához szükséges infrastruktúrák 
és logisztikai képességek létrehozása és 
optimalizálása, különösen a 
mezőgazdasági hulladék és maradványok, 
a lignocellulóz-tartalmú anyagok és a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok technikai mozgosítása;

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló biomassza erőforrás tényleges felhasználásához új létesítményekre és 
infrastruktúrákra lesz szükség. Kucsfontosságú az infrastruktúrák és logisztikai képességek 
létrehozásába és optimalizálásába történő beruházás annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi biomassza (beleértve a mezőgazdasági, erdészeti és hulladékalapú 
nyersanyagokat is) gazdaságilag fenntartható módon mozgósítható legyen, illetve hogy azt 
ténylegesen használják.

Módosítás 1259
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a méret növelése a tagok számának 
vagy az egyéb értékláncon forgalmazott 
termelés értékének növelése révén; 

Or. pt

Módosítás 1260
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a méret növelése új tagok társulása, 
egyesülés vagy a termelői szervezetek 
közötti szinergiákat előmozdító és
tevékenységeiket egymást kiegészítővé tévő 
kereskedelmi megállapodások révén, vagy 
vertikális integráción keresztül; 

Or. pt

Módosítás 1261
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

d) egyéb, termelői szervezetek által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

Or. pt

Módosítás 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 

d) egyéb, termelői szervezetek által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
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előmozdítása. előmozdítása.

Or. pt

Módosítás 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói, tárolási és marketingpotenciál
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

Or. ro

Módosítás 1264
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok végrehajtásának
megszervezése és előmozdítása.

Or. it

Módosítás 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földrajzi jelzések, az 
eredetmegjelölések és a minőségi címkék 
uniós jogszabályokkal összhangban 
történő használatának ellenőrzéséért 
felelős termelői szervezetek egyesületeinek 
és/vagy termelői csoportok vagy 
egyesületek, valamint elismert szakmaközi 
szervezetek létrehozása.

Or. es

Módosítás 1266
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a méret növelése a tagok számának 
vagy a forgalmazott termékek értékének 
jelentős piaci felső határig történő 
növelésével. 

Or. pt

Módosítás 1267
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a méret növelése új tagok társulása, 
egyesülés vagy a termelői szervezetek 
közötti szinergiákat előmozdító és 
tevékenységeiket egymást kiegészítővé tévő 
kereskedelmi megállapodások révén, vagy 
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vertikális integráción keresztül; 

Or. pt

Módosítás 1268
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a támogatás csak az (1b) bekezdésnek 
megfelelően ítélhető oda, ha az nem okoz 
zavart a versenyben azon vállalkozások 
számára, melyek hozzájárulhatnak e 
célkitűzések megvalósításához;

Or. fr

Módosítás 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága az 
egységes közös piac szervezéséről szóló
rendelet 106. cikke alapján hivatalosan 
elismer.

Or. it

Módosítás 1270
Maria do Céu Patrão Neves

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

A támogatás olyan termelői csoportoknak
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői szervezeteknek
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer.

Or. pt

Módosítás 1271
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői szervezeteknek
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet 106. cikke alapján hivatalosan 
elismer. A támogatásban kizárólag a kkv-k 
meghatározása alá tartozó termelői 
szervezetek részesülhetnek.

Or. pt

Módosítás 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük vagy 
cselekvési tervük alapján a tagállamok 
illetékes hatósága hivatalosan elismer.
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tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

Or. es

Módosítás 1273
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer.

Or. en

Módosítás 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag az 50 millió eurót meg nem 
haladó éves forgalmat bonyolító termelői 
csoportok részesülhetnek.

Or. en

Indokolás

Az e cikk értelmében támogatást kapó szervek sajátosságait szem előtt tartva javasoljuk, hogy 
töröljék a kkv-k éves forgalom és foglalkoztatás szerinti meghatározásának való megfelelést. 
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A támogatáshoz való hozzáférést korlátozó kritériumnak csak az éves forgalomra kell 
vonatkoznia, a foglalkoztatási szintre nem. Ezért javasoljuk a kkv-k meghatározásának 
elhagyását, és a támogatás korlátozását a mezőgazdasági csoportokra, az éves forgalom 
alapján és az alkalmazottak számától függetlenül.

Módosítás 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. Az 1 millió eurót meg 
nem haladó forgalmat bonyolító termelői 
csoportok esetében az EU-hoz 2004 előtt 
csatlakozott tagállamokban – és e rendelet 
8. cikke (1) bekezdésének d) pontjával 
összhangban – támogatás csak a rövid 
ellátási láncokra vonatkozó tematikus 
alprogramokat tartalmazó vidékfejlesztési 
programokra ítélhető oda.

Or. es

Indokolás

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Módosítás 1276
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a mikro- és kisvállalkozások
meghatározása alá tartozó termelői 
csoportok részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó vagy a tagállamok jogszabályaiban 
azokkal egyenértékűnek tekintett termelői 
csoportok részesülhetnek.

Or. ro

Módosítás 1278
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői szervezetekre 
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irányul, amelyekben a tagok ellenőrzik az 
ügyvitelt, vagy a többségi szavazati joguk 
révén, vagy mert többségben vannak az 
irányító testületben.

Or. en

Módosítás 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e a termelői 
csoport elismerésétől számított öt éven 
belül.

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e a termelői 
csoport elismerésétől számított tíz éven 
belül.

Or. it

Módosítás 1280
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e a termelői 
csoport elismerésétől számított öt éven 
belül.

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e az e cikk 
szerinti támogatás nyújtásától számított öt 
éven belül.

Or. pt

Módosítás 1281
Maria do Céu Patrão Neves

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

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e a termelői 
csoport elismerésétől számított öt éven 
belül.

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e az e cikk 
szerinti támogatás nyújtásától számított öt 
éven belül. Az első év után az éves 
támogatás az előző években megállapított 
célok felé történt haladás egyszerű 
mennyiségi mutatókkal történő 
ellenőrzésén alapul.

Or. pt

Módosítás 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Öt éves időtartam után a termelői 
csoportokat termelői szervezetekként kell 
elismerni az egységes közös piac 
szervezéséről szóló .../.../EU rendelet 106. 
cikkének értelmében.

Or. es

Módosítás 1283
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első öt éven keresztül, amikor a termelői 
csoportot üzleti terve alapján elismerték. 
A támogatást a csoport éves értékesített 

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első öt éven keresztül, amikor az e cikk 
szerinti támogatást nyújtották. A 
támogatást a csoport éves értékesített 
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termelése alapján kell kiszámítani. A 
tagállamok az utolsó részletet csak azt 
követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az 
üzleti terv megfelelő végrehajtásáról.

termelésének értéke alapján kell 
kiszámítani. A tagállamok az utolsó 
részletet csak azt követően fizetik ki, hogy 
meggyőződtek az üzleti terv megfelelő 
végrehajtásáról.

Or. pt

Módosítás 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első öt éven keresztül, amikor a termelői 
csoportot üzleti terve alapján elismerték. 
A támogatást a csoport éves értékesített 
termelése alapján kell kiszámítani. A 
tagállamok az utolsó részletet csak azt 
követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az 
üzleti terv megfelelő végrehajtásáról.

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első tíz éven keresztül, amikor az e cikk 
szerinti támogatást nyújtották. A 
támogatást a csoport éves értékesített 
termelésének értéke alapján kell 
kiszámítani. A tagállamok az utolsó 
részletet csak azt követően fizetik ki, hogy 
meggyőződtek az üzleti terv megfelelő 
végrehajtásáról.

Or. pt

Módosítás 1285
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első évben a termelői 
csoportnak kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a csoportba
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 

A tagállamok az első évben a termelői 
szervezetnek kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a szervezetbe
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 
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létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani, 
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani, 
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

Or. pt

Módosítás 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első évben a termelői 
csoportnak kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a csoportba
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 
létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani,
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

A tagállamok az első évben a termelői 
szervezetnek kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a szervezetbe
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 
létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani, 
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

Or. pt

Módosítás 1287
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az erdészeti ágazatban működő
termelői csoportok esetében a támogatás 
feltétele egy erdőgazdálkodási terv vagy 
egy azzal egyenértékű, a biológiai 
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sokféleségre vonatkozó intézkedéseket 
tartalmazó ezköz benyújtása, melynek az a 
célja, hogy mérhető javulást hozzon az 
erdészettől függő vagy az által érintett 
fajok és előhelyek védettségi állapotában, 
a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós 
stratégiával összhangban.
Az erdészeti intézkedések támogatását a 
bevált erdőgazdálkodási gyakorlatok 
normája alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1288
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tíz éves időtartam után a termelői 
szervezeteknek meg kell felelniük az 
egységes közös piac szervezéséről szóló 
.../2012/EU rendelet 106. cikke 
elismerésre vonatkozó követelményeinek.

Or. pt

Módosítás 1289
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást teljes 
területükön, egyedi nemzeti, regionális, 
illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást teljes 
területükön, egyedi nemzeti, regionális, 
illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 
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belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba.

belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba. Ezen intézkedések 
magukban foglalják a vetésforgó-
rendszerek, a fehérjenövények 
vetésforgóba való bevonása, az évelő 
növények termesztése terén történő 
előrelépés, valamint a kórokozók 
visszaszorítását vagy csökkentését például 
a természetes növényerősítők és 
természetes ellenfajok használatán 
keresztül megcélzó biológiai kártevő-
kezelési módszerek támogatását;

Or. en

Módosítás 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást teljes 
területükön, egyedi nemzeti, regionális, 
illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 
belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba.

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást teljes 
területükön, egyedi nemzeti, regionális, 
illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 
belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba. E műveletek fedezhetik a 
megőrzést, valamint a mezőgazdasági 
gyakorlatok megváltoztatását, 
amennyiben azok pozitívan járulnak 
hozzá a környezethez és az éghajlathoz.

Or. fr

Módosítás 1291
Elisabeth Jeggle

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

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást teljes 
területükön, egyedi nemzeti, regionális, 
illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 
belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba.

(1) A tagállamok az ezen intézkedés 
keretében biztosított támogatást minden 
típusú műveletre megkülönböztetés 
nélkül, teljes területükön, egyedi nemzeti, 
regionális, illetve helyi szükségleteiknek és 
prioritásaiknak megfelelően teszik 
elérhetővé. Ezt az intézkedést kötelező 
belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba.

Or. de

Módosítás 1292
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az 
a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek az agrár-
környezetvédelmi kihívásokra integrált 
módon felelő gazdálkodási gyakorlatokat 
és környezetirányítási eszközöket 
alkalmaznak. Elsőbbséget kell adni az 
ökológiai termelésre és a fejlett, 
fenntartható gazdálkodási rendszerekre 
való áttérésnek. Az agrár-
környezetvédelmi programok a 
talajgazdálkodás bevált gyakorlatait, a 
vízgazdálkodást, a biológiai sokféleséget, 
a komposztelőállítást és az ökorendszerek 
fenntartását célozzák („előfutár elv”), 
prioritást adnak az e technikákba történő 
beruházásoknak, és a bevált gyakorlatok 
terjesztésére törekednek a program 
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területén.
Az éghajlati rendszereket úgy kell 
kialakítani, hogy javítsák az egész 
mezőgazdasági üzem vagy gazdálkodási 
rendszer üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatos teljesítményét. 
Amennyiben az a környezetvédelmi 
célkitűzések teljesítése szempontjából 
kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek. A tagállamoknak 
elsőbbséget kell adniuk azon meglévő 
agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek, 
amelyek magas szintű környezeti 
teljesítményt mutattak.

Or. en

Módosítás 1293
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak,
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az 
a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak 
ítélhetők oda, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
mezőgazdasági földterületen történő 
végrehajtását, amelyek az agrár-
környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak.
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kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági, 
illetve mezőgazdaságilag művelhető
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak, vagy akik, illetve 
amelyek beruházási intézkedéseket 
hajtottak végre az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében. 
Amennyiben az a környezetvédelmi 
célkitűzések teljesítése szempontjából 
kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben mezőgazdasági 
termelők csoportjai is részesülhetnek.

Or. de

Indokolás

Ezen intézkedés célcsoportjában elsősorban a mezőgazdasági termelők vannak.
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Módosítás 1295
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek támogatható 
területeken történő végrehajtását, amelyek 
az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

Or. fr

Módosítás 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
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oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az 
a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek megfelelnek egy vagy több agrár-
környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

Or. it

Módosítás 1297
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek jelentősen
túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. 
címének I. fejezete alapján meghatározott 
vonatkozó kötelező előírásokon és a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott egyéb 
vonatkozó kötelezettségeken, a műtrágya 
és a növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen kötelező 
követelményt azonosítani kell.

Or. en
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Módosítás 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. de

Indokolás

Minden agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedést „eleve zöldnek” kell 
elfogadni az 1. pillér környezetbarátabbá tétele során, de a 2. pillérre vonatkozó 
követelményszint növelése nélkül.

Módosítás 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
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terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken,
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. fr

Módosítás 1300
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. it
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Módosítás 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I.
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. it

Módosítás 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
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rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. en

Módosítás 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. en

Módosítás 1304
Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. fr

Módosítás 1305
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken.
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nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen kötelező 
követelményt azonosítani kell.

Or. en

Módosítás 1306
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen kötelező 
követelményt azonosítani kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet IV. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. en

Indokolás

Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kifizetések alapszintje nem 
akadályozhatja meg a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályokat fogadjanak el a természet 
és a környezet védelmére.

Módosítás 1307
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, valamint a műtrágya és 
a növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken. A programban 
minden ilyen kötelező követelményt 
azonosítani kell.

Or. pt

Módosítás 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A területalapú kifizetéseken alapuló 
vidékfejlesztési intézkedések keretében a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazását 
minkét pillére alkalmazandó egységes 
megközelítéssel kell összekötni a 
kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos 
szankciók kiszámítására vonatkozó 
szabályok tekintetében, a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszer 
kedvezményezettjei esetében. A 
környezetbarátabbá tételre vonatkozó 
csomag – mint e megközelítés alapja –
végrehajtásának két hatása lenne: 
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1. Az adminisztratív erőfeszítések 
növekedése a vidékfejlesztési programok 
kidolgozásával kapcsolatos programozási 
folyamat megterheléséből adódóan, 
melyet e kifizetési rendszerek technikai 
végrehajtását lehetővé tévő összetett 
mechanizmusok kifejlesztése követ.
2. A fenntartható környezetvédelmet, 
illetve a földterületek és természeti 
források fenntartható kezelését támogató 
intézkedések várható hatásának 
csökkenése.
A környezetbarátabbá tételre vonatkozó 
csomag az agrár-környezetvédelmi 
kifizetések szintjének csökkenéséhez fog 
vezetni olyan kritériumok alapján, 
amelyek nem tartják tiszteletben az 
elmaradó bevételek és a kötelezettségek 
végrehajtását követően felmerült termelői 
többletköltségek számszerűsítésének elveit. 
Az agrár-környezetvédelmi intézkedések 
végrehajtásának eredményeként elmaradt 
bevételek és többletköltségek teljes 
összegét meg kell téríteni. 

Or. ro

Módosítás 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az agrár-környezetvédelmi 
kifizetéseknek ki kell terjedniük a 
DP/2012/EU rendelet III. címe 2. 
fejezetének 32. cikkében foglalt 
kötelezettségek pozitív kezelését ösztönző 
intézkedésekre környezetvédelmi előnyeik 
további fokozása érdekében. Ezen 
intézkedéseknek a lehető legnagyobb 
környezeti előnyök elérése érdekében az 
érintett földterülethez kell illeszkedniük.
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Or. en

Indokolás

Az első pillérbe tartozó, a környezetbarátabbá tételt célzó kifizetés keretében az ökológiai 
jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettségek környezeti előnyeinek további 
előmozdítása céljából az agrár-környezetvédelmi rendszereken keresztül ösztönözni kell a 
pozitív gazdálkodást.

Módosítás 1310
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Támogatás nyújtható azon termelők 
részére, akik megfelelnek az integrált 
növényvédelem nemzeti 
követelményeinek, amennyiben azok 
túlmutatnak a 128/2009/EK irányelvben 
megállapított közös elveken és 
követelményeken.

Or. en

Indokolás

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Módosítás 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

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

(3a) Amennyiben a mezőgazdasági  
termelők automatikusan jogosultak a 
közvetlen kifizetésekről szóló .../.../EU 
rendelet III. címének 2. fejezetében 
említett támogatásra, az e rendelet 29. 
cikke (4) bekezdésében megállapított 
agrár-környezetvédelmi és éghajlathoz 
kapcsolódó intézkedéseknek nem 
szükséges megegyezniük a 
környezetbarátabbá válást célzó 
intézkedésekkel, azonban az agrár-
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos programoknak túl kell 
mutatniuk a környezetbarátabbá váláson.

Or. en

Módosítás 1312
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok törekednek arra, hogy az 
ezen intézkedés keretébe tartozó műveletek 
végrehajtását vállaló személyek számára 
biztosítsák a műveletek végrehajtásához 
szükséges ismereteket és információkat, 
többek között az adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
szaktanácsadás útján és/vagy azáltal, hogy 
az ezen intézkedés alapján történő 
támogatásnak feltételéül szabják a 
megfelelő képzésben való részvételt.

(4) A tagállamok törekedhetnek arra, hogy 
az ezen intézkedés keretébe tartozó 
műveletek végrehajtását vállaló személyek 
számára biztosítsák a műveletek 
végrehajtásához szükséges ismereteket és 
információkat, többek között az adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
szaktanácsadás útján és/vagy azáltal, hogy 
az ezen intézkedés alapján történő 
támogatásnak feltételéül szabják a 
megfelelő képzésben való részvételt.

Or. en

Módosítás 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok törekednek arra, hogy az 
ezen intézkedés keretébe tartozó műveletek 
végrehajtását vállaló személyek számára 
biztosítsák a műveletek végrehajtásához 
szükséges ismereteket és információkat, 
többek között az adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
szaktanácsadás útján és/vagy azáltal, hogy 
az ezen intézkedés alapján történő 
támogatásnak feltételéül szabják a 
megfelelő képzésben való részvételt.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
intézkedés keretébe tartozó műveletek 
végrehajtását vállaló személyeknek 
lehetőségük van megszerezniük a 
műveletek végrehajtásához szükséges 
ismereteket és információkat, többek 
között az adott kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások 
létrehozása útján. 

Or. it

Módosítás 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az új szabályok tekintetében átmeneti 
rendelkezésre van szükség annak 
érdekében, hogy az agrár-
környezetvédelmi kifizetések 
kedvezményezettjei teljesíthessék az előírt 
jogosultsági feltételeket. Az ellenőrzés 
során sok kockázatra fény derülhet: a 
gazdálkodási tevékenységek fokozódása a 
magas természeti értékű területeken a 
gazdaság/háztartás bevételeinek 
biztosítása helyett, és ebből adódóan káros 
hatással a környezeti tényezőkre (biológiai 
sokféleség, víz, talaj, éghajlatváltozás); a 
környezeti célkitűzésekre elkülönített 
finanszírozás felhasználásának 
lehetetlenné válása (a teljes EMVA-
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hozzájárulás minimum 25%-a minden 
egyes vidékfejlesztési program esetében).

Or. ro

Módosítás 1315
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni.
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek 
között oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon 
történő meghosszabbítását a kezdeti 
időszak lejártát követően.

(5) Az uniós környezeti célkitűzések 
elérésével és fenntartásával 
összefüggésben az ezen intézkedéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalások 
teljesítését tizennégy évig terjedő 
időtartamra kell vállalni, kilépésre hét év 
után van lehetőség.

Or. en

Módosítás 1316
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését 
alapvetően egy évtől hét évig terjedő 
időtartamra kell vállalni, a végrehajtott 
beruházásoktól függően. Szükség esetén 
azonban a tagállamok a várt környezeti 
előnyök elérése és fenntartása érdekében 
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programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

hosszabb időszakot is meghatározhatnak 
vidékfejlesztési programjaikban a 
kötelezettségvállalások egyes típusaira 
vonatkozóan, többek között oly módon, 
hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően. Az évenkénti 
meghosszabbítás lehetősége szintén 
rendelkezésre áll a meglévő 
kötelezettségvállalásokra.

Or. de

Indokolás

Minden egyes intézkedésre külön-külön meg kell tudni határozni azt az időszakot, amelyen 
belül egy adott agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedés végrehajtásra 
kerül.
Az öt éves időszak nem ideális minden intézkedésre. Az intézkedések évenkénti 

meghosszabbításának lehetőségét a már meglévő projektekre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb vagy 
rövidebb (minimum 1 éves) időszakot is 
meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

Or. en
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Módosítás 1318
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb vagy 
rövidebb időszakot is meghatározhatnak
vidékfejlesztési programjaikban a 
kötelezettségvállalások egyes típusaira 
vonatkozóan, többek között oly módon, 
hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

Or. de

Módosítás 1319
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
meghatározását követően. A kezdeti 
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időszakban teljesített 
kötelezettségvállalásokat közvetlenül 
követő új kötelezettségvállalásokra a 
tagállamok rövidebb időszakot is 
meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban. Kellően indokolt 
esetekben a tagállamok rövidebb kezdeti 
időszakot is meghatározhatnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítani, hogy meghatározhassák a megállapodások 
legmegfelelőbb időtartamát a régióban fennálló egyedi feltételek szerint. A kezdeti időszak 
meghatározása utáni új megállapodások szankciók esetén függetlennek tekintendők. A 
javasolt módosítás összhangban van a dán elnökség egységes szerkezetbe foglalt, felülvizsgált 
szövegével.

Módosítás 1320
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően. A kezdeti időszakban 
teljesített kötelezettségvállalásokat 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalásokra a tagállamok 
rövidebb időszakot is meghatározhatnak 
vidékfejlesztési programjaikban. Kellően 
indokolt esetekben a tagállamok rövidebb 
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kezdeti időszakot is meghatározhatnak.

Or. en

Módosítás 1321
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően. Az egyedi alintézkedések 
és elemek vonatkozásában a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy az ezen 
intézkedés szerinti 
kötelezettségvállalásokat kevesebb mint öt 
év alatt teljesítsék.

Or. bg

Módosítás 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 

(5) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó – a 
programban megállapítandó időközt 
lefedő – kötelezettségvállalások teljesítését 
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Szükség esetén azonban a tagállamok a 
várt környezeti előnyök elérése és 
fenntartása érdekében hosszabb időszakot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban a kötelezettségvállalások 
egyes típusaira vonatkozóan, többek között 
oly módon, hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell 
vállalni. Szükség esetén azonban a 
tagállamok a várt környezeti előnyök 
elérése és fenntartása érdekében hosszabb 
időszakot is meghatározhatnak 
vidékfejlesztési programjaikban a 
kötelezettségvállalások egyes típusaira 
vonatkozóan, többek között oly módon, 
hogy lehetővé teszik a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbítását a kezdeti időszak 
lejártát követően.

Or. pt

Módosítás 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Az EMVA-ból nyújtott támogatások a 
közvetlen kifizetésekről szóló .../2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alá 
tartozó intézkedésekre is felhasználhatók.

Or. de
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Indokolás

A közvetlen kifizetések keretében az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
intézkedésekre vonatkozó követelmények elvben túlmutatnak a környezetbarátabbá válás 
követelményeinél. A tanúsított agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
intézkedéseknek automatikusan teljesíteniük kell a környezetbarátabbá válási 
követelményeket. Ezért az intézkedések összességét környezetbarátabbá válásnak kell 
tekinteni, és mindkét pillér keretében támogathatóvá kell tenni.

Módosítás 1324
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltség és elmaradó jövedelem egy 
része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 30%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
40%. Kellően indokolt esetekben a 
környezet megőrzésével kapcsolatos 
műveletek során támogatás ítélhető oda 
egységenként átalányösszegben vagy 
egyszeri kifizetés formájában, ha a 
területek állandó korlátozás alá esnek.

Or. en

Indokolás

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
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high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Módosítás 1325
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 30%-áig
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. en

Módosítás 1326
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
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többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %. Kellően indokolt esetekben a 
környezet megőrzésével kapcsolatos 
műveletek során támogatás ítélhető oda 
egységenként –a felmerült 
többletköltségek és elmaradt bevételek 
alapján számított –átalányösszegben vagy 
egyszeri kifizetés formájában, a területek 
kereskedelmi célú felhasználásának 
beszüntetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásokra.

Or. en

Módosítás 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
tekintetében. A kifizetések szükség esetén 
tranzakciós költségek fedezésére is 
fordíthatók az agrár-környezetvédelmi és 
az éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A csoportos 
kötelezettségvállalások céljára 
átalányösszegű támogatás nyújtható 
minden részt vevő mezőgazdasági 
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30 %. termelőnek az alkalmazkodás első évben 
jelentkező többletköltségének fedezésére.
Az e bekezdésben említett kifizetések 
kiszámításához a tagállamok olyan 
helyzetekben, amelyek magukban 
hordozzák a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös gyakorlatokkal 
való felhagyás veszélyét, a támogatást a 
tevékenységek abbahagyása esetén 
előidézett alternatív költség alapján 
számíthatják ki.

Or. pt

Módosítás 1328
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai vagy egyéb 
gazdálkodók által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30%.
Amennyiben a vidékfejlesztési program 
nem rendelkezik a 31. cikk szerinti 
intézkedés végrehajtásáról, a 92/43/EGK, 
a 2009/147/EK és a 2000/60/EK 
irányelvek hatálya alá tartozó 
műveleteknél az ügyleti költségek 
maximális szintjét 30%-ra kell növelni.  
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Or. it

Módosítás 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében, akkor 
is, ha meglévő környezetbarát 
gyakorlatokat őriznek meg.

A többletköltségek és az elmaradt bevétel 
a kevésbé környezetbarátabbnak tekintett 
gyakorlatokra is megállapítandóak. Ezek 
azok a gyakorlatok, amelyeket a 
hatóságok szerint kifizetés hiányában a 
kérdéses terület egészén végre kellett 
volna hajtani.
A kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A kollektív fellépés 
alá eső kötelezettségvállalások esetében a 
maximális szint 30%.

Or. fr



PE494.479v01-00 148/184 AM\909513HU.doc

HU

Módosítás 1330
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok jutalmazást jelentenek a 
kedvezményezettek számára azon 
erőfeszítéseikért, amelyek célja üzemeik 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos teljesítményének javítása, 
különös hangsúlyt fektetve az olyan 
beruházásokra, melyek az
éghajlatváltozás, a megújuló energia, a 
víz- és talajgazdálkodás, valamint a 
biológiai sokféleség új kihívásait kezelik.
A kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. en

Módosítás 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
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egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek és az ösztönzökhöz kapcsolódó 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. de

Indokolás

A környezetbarát termelési folyamatok bevezetésének és megtartásának, a tájképek és 
jellegzetességeik, a természeti források és a biológiai sokféleség megőrzésének ösztönzése 
közérdek.

Módosítás 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze tekintetében. A kifizetések szükség 
esetén tranzakciós költségek fedezésére is 
fordíthatók az agrár-környezetvédelmi és 
az éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30 %.

Or. ro
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Indokolás

A környezet védelmét és a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló célkitűzések teljesítése 
érdekében szükség van a hagyományos gazdálkodásról a biogazdálkodásra áttérő termelők 
többletköltségeinek és elmaradt bevételeinek teljes mértékű kompenzálására.

Módosítás 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai és/vagy egyéb 
gazdálkodók által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30%.

Or. it

Módosítás 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
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kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai vagy az egyéb 
gazdálkodók csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. es

Módosítás 1335
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az előző bekezdésben említett 
kifizetések kiszámításához a tagállamok 
olyan helyzetekben, amelyek magukban 
hordozzák a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös gyakorlatokkal 
való felhagyás veszélyét, élhetnek az 
alternatív költség fogalmával.

Or. pt

Módosítás 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

(6a) Amikor az ezen intézkedés alatti 
kötelezettségvállalások a 
környezetbarátabbá válást célzó 
intézkedések végrehajtását is magukban 
foglalják az ezen intézkedés alatti egyéb 
kötelezettségvállalások teljesítésének 
előkészítéséhez, a környezetbarátabbá 
válást célzó intézkedések 
ellentételezhetőek az intézkedésen belül. 
Ebben az esetben nem kaphatnak 
támogatást a 18. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerinti „nem termelő 
beruházásként”.  

Or. it

Módosítás 1337
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az az intézkedés hatékony 
alkalmazásának biztosításához szükséges, 
a tagállamok a kedvezményezettek 
kiválasztásához alkalmazhatják a 49. cikk 
(3) bekezdése szerinti eljárást.

törölve

Or. fr

Módosítás 1338
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedés keretében nem ítélhető Ezen intézkedés keretében nem ítélhető 
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oda támogatás az ökológiai termelésre 
vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó 
kötelezettségvállalásokra.

oda támogatás az ökológiai termelésre 
vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó 
kötelezettségvállalásokra. Ezen intézkedés 
keretében nem ítélhető oda támogatás 
olyan kötelezettségvállalásokra, amelyek 
jótékonyan hatnak ugyan az éghajlatra, 
de hátrányosan érintik a környezetet.

Or. en

Módosítás 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedés keretében nem ítélhető
oda támogatás az ökológiai termelésre 
vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó 
kötelezettségvállalásokra.

Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések nem 
ítélhetők oda áttérésre vagy az ökológiai 
termelésre vonatkozó intézkedés 
fenntartására.

Or. en

Indokolás

Az agrár-környezetvédelmi intézkedés keretében a gazdálkodó finanszírozást kaphat például 
hagyományos biotópok vagy széles ütközőzónák létrehozására és fenntartására. Ezt a 
lehetőséget meg kell tartani.

Módosítás 1340
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Támogatásban részesülhetnek a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások
megőrzésére irányuló, az (1)–(8) bekezdés 

(9) Támogatásban részesülnek a 
mezőgazdasági genetikai sokféleség
megőrzésére és fenntartható használatára 
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rendelkezéseiben nem szereplő műveletek. és fejlesztésére irányuló, az (1)–(8) 
bekezdés rendelkezéseiben nem szereplő 
műveletek. A vidékfejlesztési 
programoknak kötelező ezt a támogatást 
felajánlani. 

Or. en

Módosítás 1341
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kötelezettségvállalások 
időtartamának a művelet kezdeti időszakát 
követően, éves alapon történő 
meghosszabbítására, az állattenyésztés 
extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon 
folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a 
növényvédő szerek és az egyéb 
inputanyagok használatának korlátozására, 
a tenyésztésből való kivonás veszélye által 
fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy 
a növénygenetikai erőforrások megőrzésére 
irányuló kötelezettségvállalásokra 
alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) 
bekezdés alapján támogatható műveletek 
meghatározására vonatkozóan.

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kötelezettségvállalások 
időtartamának a művelet kezdeti időszakát 
követően, éves alapon történő 
meghosszabbítására, az állattenyésztés 
extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon 
folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a 
növényvédő szerek és az egyéb 
inputanyagok használatának a fenntartható 
mezőgazdaság felé történő orientálására, 
a tenyésztésből való kivonás veszélye által 
fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy 
a növénygenetikai erőforrások megőrzésére 
irányuló kötelezettségvállalásokra 
alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) 
bekezdés alapján támogatható műveletek 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A peszticidek fenntartható használatára vonatkozó irányelv egyik fő vezérelve a 
növényvédőszerek használatának korlátozása, és annak biztosítása volt, hogy job termékeket 
fejlesszenek ki a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások minimalizálása 
érdekében. Továbbá az 1107/2009/EK rendelet az aktív anyagok felülvizsgálata révén 
korlátozza a növényvédőszerek hatását és kockázatát. A KAP-pal összefüggésben a 
növényvédőszerek használatára vonatkozó kiegészítő intézkedések felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok útján történő elfogadásának minden esetben ezt az irányt kell követnie a 
szakpolitikák közötti koherencia biztosítása érdekében.

Módosítás 1342
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kötelezettségvállalások 
időtartamának a művelet kezdeti időszakát 
követően, éves alapon történő 
meghosszabbítására, az állattenyésztés 
extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon 
folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a 
növényvédő szerek és az egyéb 
inputanyagok használatának korlátozására, 
a tenyésztésből való kivonás veszélye által 
fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy 
a növénygenetikai erőforrások megőrzésére 
irányuló kötelezettségvállalásokra 
alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) 
bekezdés alapján támogatható műveletek 
meghatározására vonatkozóan.

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kötelezettségvállalások 
időtartamának a művelet kezdeti időszakát 
követően, éves alapon történő 
meghosszabbítására, az állattenyésztés 
extenzívvé tételére, illetve az eltérő módon 
folytatott állattenyésztésre, a műtrágya, a 
növényvédő szerek és az egyéb 
inputanyagok használatának a fenntartható 
mezőgazdaság felé történő orientálására, 
a tenyésztésből való kivonás veszélye által 
fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vagy 
a növénygenetikai erőforrások megőrzésére 
irányuló kötelezettségvállalásokra 
alkalmazandó feltételekre, valamint a (9) 
bekezdés alapján támogatható műveletek 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1343
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A következő programozási időszak 
új vagy meglévő környezetvédelmi 
programjainak kidolgozása során a 
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tagállamoknak a programok igénybevételi 
szintjének fenntartása és a programok 
hatásának fokozása érdekében az előzetes 
értékelések alapján az olyan agrár-
környezetvédelmi intézkedéseket kell 
előnyben részesíteniük, amelyek 
gazdálkodói és regionális szinten fokozzák 
a környezeti teljesítményt.

Or. en

Módosítás 1344
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok elősegítik, hogy 
amennyiben a célok még nem valósultak 
meg, a mezőgazdasági termelők a 
programozási időszak lejártáig részt 
vehessenek a környezetvédelmi 
programokban.

Or. en

Módosítás 1345
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Ökológiai termelés
(1) Ezen intézkedés keretében olyan 
mezőgazdasági termelőknek, illetve 
mezőgazdasági termelők olyan 
csoportjainak ítélhető oda támogatás a 
HMT után hektáronként, akik, illetve 
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amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy 
áttérnek a 834/200735/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelési gyakorlatok és módszerek 
alkalmazására, illetve a jövőben is 
folytatják azt.
(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.
(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelés fenntartásához nyújtják, a 
tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikban lehetővé tehetik az éves 
alapon történő meghosszabbítást a kezdeti 
időszak lejártát követően.
(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő 
érték erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30 %.
(5) A támogatás összege nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális összegeket.

Or. de
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Indokolás

Az ökológiai termelés az átfogó mezőgazdasági támogatás melletti kiegészítő támogatását el 
kell vetni, mivel a mezőgazdasági vállalkozások számára a verseny kellemetlen torzulásához 
vezetne. Tekintettel az ökológiai vállalkozások növekvő forgalmára és a fogyasztók növekvő 
költekezésére, az esetleges piaci hiányosságok nem terjeszthető be a támogatás igazolásaként.

Módosítás 1346
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében olyan 
mezőgazdasági termelőknek, illetve 
mezőgazdasági termelők olyan 
csoportjainak ítélhető oda támogatás a 
HMT után hektáronként, akik, illetve 
amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy 
áttérnek a 834/200735/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelési gyakorlatok és módszerek 
alkalmazására, illetve a jövőben is 
folytatják azt.

(1) Ezen intézkedés keretében olyan 
mezőgazdasági termelőknek, illetve 
mezőgazdasági termelők olyan 
csoportjainak ítélhető oda támogatás a 
HMT után hektáronként, akik, illetve 
amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy 
áttérnek a 834/200735/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelési gyakorlatok és módszerek 
alkalmazására, illetve a jövőben is 
folytatják azt. A vidékfejlesztési 
programoknak kötelező ezt az intézkedést 
felajánlani. 

Or. en

Módosítás 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében olyan 
mezőgazdasági termelőknek, illetve 
mezőgazdasági termelők olyan 

(1) Ezen intézkedés keretében olyan 
mezőgazdasági termelőknek, illetve 
mezőgazdasági termelők olyan 
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csoportjainak ítélhető oda támogatás a 
HMT után hektáronként, akik, illetve 
amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy 
áttérnek a 834/200735/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelési gyakorlatok és módszerek 
alkalmazására, illetve a jövőben is 
folytatják azt.

csoportjainak ítélhető oda támogatás a 
HMT után hektáronként és/vagy 
számosállat-egységenként, akik, illetve 
amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy 
áttérnek a 834/200735/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelési gyakorlatok és módszerek 
alkalmazására, illetve a jövőben is 
folytatják azt.

Or. es

Indokolás

Meg kell tudni határozni a számosállat-egységenkénti támogatás összegét, mivel enélkül 
nehéz vagy lehetetlen lenne az ökológiai állattartást ösztönző intézkedéseket kidolgozni az 
előző programozási időszakokhoz képest.

Módosítás 1348
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon.

Or. en

Módosítás 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z)
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon. A programban 
minden ilyen követelményt azonosítani 
kell.

Or. ro

Módosítás 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, valamint a műtrágya 
és a növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken. A programban 
minden ilyen követelményt azonosítani 
kell.

Or. pt

Módosítás 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.

(2) Csak azok az ökológiai termelésre 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
támogathatók, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott egyéb vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen követelményt azonosítani kell.

Or. en

Módosítás 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelés fenntartásához nyújtják, a 
tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikban lehetővé tehetik az éves 
alapon történő meghosszabbítást a kezdeti 
időszak lejártát követően.

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. A 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
a termelők 2015 után is vállalni tudják e 
kötelezettségvállalásokat, legalább öt évig 
támogatást garantálva számukra a 
jelenlegi és a 2020 utáni KAP-programok 
keretében. A kötelezettségvállalásoktól 
való elállás csak akkor lehetséges, ha 
2020 után semmilyen hasonló intézkedést 
nem támogatnak. Amennyiben a 
támogatást az ökológiai termelés 
fenntartásához nyújtják, a tagállamok 
vidékfejlesztési programjaikban lehetővé 
tehetik az éves alapon történő 
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meghosszabbítást a kezdeti időszak lejártát 
követően.

Or. de

Indokolás

A biogazdálkodásból származó termékek iránti kereslet egyre növekszik az EU-ban. Ezért a 
biogazdaságok fejlesztésének támogathatónak kell lennie az egész programozási időszak alatt, 
hogy az új létesítmények hosszú távra tervezhetőek legyenek.

Módosítás 1353
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelés fenntartásához nyújtják, a 
tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikban lehetővé tehetik az éves 
alapon történő meghosszabbítást a kezdeti 
időszak lejártát követően.

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelésre való áttérésre nyújtják, a 
tagállamok rövidebb kezdeti időszakot 
határozhatnak meg, ami a közelítési 
időszaknak felel meg. Amennyiben a 
támogatást az ökológiai termelés 
fenntartásához nyújtják, a tagállamok 
vidékfejlesztési programjaikban lehetővé 
tehetik az éves alapon történő 
meghosszabbítást a kezdeti időszak lejártát 
követően. A kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettségvállalásokat közvetlenül 
követő, a fenntartásra vonatkozó új 
kötelezettségvállalásokra a tagállamok 
rövidebb időszakot is meghatározhatnak 
vidékfejlesztési programjaikban.

Or. en

Módosítás 1354
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelés fenntartásához nyújtják, a 
tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikban lehetővé tehetik az éves 
alapon történő meghosszabbítást a kezdeti 
időszak lejártát követően.

(3) Az ezen intézkedéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől 
hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. 
Amennyiben a támogatást az ökológiai 
termelésre való áttérésre nyújtják, a 
tagállamok rövidebb kezdeti időszakot 
határozhatnak meg, ami a közelítési 
időszaknak felel meg. Amennyiben a 
támogatást az ökológiai termelés 
fenntartásához nyújtják, a tagállamok 
vidékfejlesztési programjaikban lehetővé 
tehetik az éves alapon történő 
meghosszabbítást a kezdeti időszak lejártát 
követően. A kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettségvállalásokat közvetlenül 
követő, a fenntartásra vonatkozó új 
kötelezettségvállalásokra a tagállamok 
rövidebb időszakot is meghatározhatnak 
vidékfejlesztési programjaikban.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítani, hogy meghatározhassák a megállapodások 
legmegfelelőbb időtartamát a régióban fennálló egyedi feltételek szerint. A kezdeti időszak 
meghatározása utáni új megállapodások szankciók esetén függetlennek tekintendők. A 
javasolt módosítás összhangban van a dán elnökség egységes szerkezetbe foglalt, felülvizsgált 
szövegével.

Módosítás 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára az ökológiai 
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kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30 %.

termelésre való áttérésből adódó
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. Az 
ökológiai termelés fenntartását szolgáló 
kifizetések odaítélésére évente kerül sor, 
és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
tekintetében. A kifizetések szükség esetén 
tranzakciós költségek fedezésére is
fordíthatók a kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. pt

Módosítás 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 
esetében a maximális szint 30 %.

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze tekintetében. A kifizetések szükség 
esetén tranzakciós költségek fedezésére is 
fordíthatók a kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. ro
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Indokolás

Hasonlóan a 29. cikk (6) bekezdésével kapcsolatos helyzethez, az ellentételezési kifzetések 
szintjének a kedvezményezettek ökológiai gazdálkodásra történő átállásának valamennyi 
felmerült többletköltségét és az elmaradt bevételt fedeznie kell.

Módosítás 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek
esetében a maximális szint 30 %.

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze tekintetében. A kifizetések szükség 
esetén tranzakciós költségek fedezésére is 
fordíthatók a kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Or. ro

Módosítás 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
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kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek
esetében a maximális szint 30 %.

kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A kollektív fellépés alá eső 
kötelezettségvállalások esetében a 
maximális szint 30%.

Or. fr

Módosítás 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok törekednek arra, hogy az 
ezen intézkedés keretébe tartozó 
kötelezettsgévállalásokat vállaló 
mezőgazdasági termelők számára 
biztosítsák az azok végrehajtásához 
szükséges ismereteket és információkat.

Or. en

Módosítás 1360
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok törekednek arra, hogy 
az ezen intézkedés keretébe tartozó 
kötelezettsgévállalásokat vállaló 
mezőgazdasági termelők számára 
biztosítsák az azok végrehajtásához 
szükséges ismereteket és információkat.

Or. en
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Módosítás 1361
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok törekednek arra, hogy 
a mezőgazdasági termelőknek biztosítsák 
a kötelezettségvállalások végrehajtásához 
szükséges ismereteket és információkat.

Or. pt

Módosítás 1362
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak vidékfejlesztési 
programjaikban meg kell határozniuk, 
hogy hogyan lehet ezt az intézkedést a 
rendelet szerinti egyéb intézkedésekkel 
ötvözni, különös tekintettel a 17., a 18., a 
28., a 29., a 31. és a 36. cikkre, az 
ökológiai termelés kiterjesztése, valamint 
a környezetvédelemre és a vidék gazdasági 
fejlesztésére irányuló célok megvalósítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1363
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(5a) A tagállamoknak vidékfejlesztési 
programjaikban meg kell határozniuk, 
hogy miként lehet ezt az intézkedést a 
rendelet szerinti további intézkedésekkel 
ötvözni, különös tekintettel a 17., a 18., a 
28., a 29., a 31. és a 36. cikkre, az 
ökológiai termelés kiterjesztéséhez 
szükséges koherens politikai keret 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak vidékfejlesztési 
programjaikban meg kell határozniuk, 
hogy miként ötvözhetők ezen intézkedések 
más EMVA-intézkedésekkel.

Or. de

Indokolás

A közvetlen kifizetések keretében az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
intézkedésekre vonatkozó követelmények elvben túlmutatnak a környezetbarátabbá válás 
követelményeinél. A tanúsított agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
intézkedéseknek automatikusan teljesíteniük kell a környezetbarátabbá válási 
követelményeket. Ezért az intézkedések összességét környezetbarátabbá válásnak kell 
tekinteni, és mindkét pillér keretében támogathatóvá kell tenni. Az EMVA számos intézkedése 
hozzájárulhat a fejlesztéshez.

Módosítás 1365
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az új 30a. cikktől függetlenül a 
tagállamok biogazdálkodásra vonatkozó 
intézkedéseket is beépíthetnek az agrár-
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedésekbe.

Or. en

Módosítás 1366
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A támogatás fedezheti a 
biotermékekre vonatkozó tájékoztatási és 
promóciós tevékenységekből eredő 
költségeket is.

Or. en

Módosítás 1367
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
A tagállamok az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatást egész területükön 
elérhetővé teszik. Ezt az intézkedést 
kötelező belefoglalni a vidékfejlesztési 
programokba.
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Or. en

Módosítás 1368
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében a 
támogatások évente, a HMT vagy az 
erdőterület után hektáronként ítélhetők oda 
a kedvezményezettek számára az érintett 
területeken a 92/43/EGK, a 2009/147/EK 
és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával 
összefüggő hátrányok következtében 
felmerülő költségek és elmaradó bevétel 
ellentételezése céljából.

(1) Ezen intézkedés keretében a 
támogatások évente, a HMT vagy az 
erdőterület után hektáronként ítélhetők oda 
a kedvezményezettek számára az érintett 
területeken a 92/43/EGK, a 2009/147/EK 
és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával 
összefüggő hátrányok következtében 
felmerülő költségek és elmaradó bevétel 
ellentételezése céljából.

A tagállamok a támogatást egységenként 
átalányösszegben vagy egyszeri kifizetés 
formájában ítélhetik oda, ha a területek 
állandó korlátozás alá esnek.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben említett irányelvek céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek közül sok vagy 
visszafordíthatatlan (például vizes élőhelyek), vagy állandónak kell lenniük a teljes hatás 
eléréséhez (például a széntárolás és-megkötés növelésére vonatkozó kötelezettségek). Az 
egyszeri kifizetés hatékony eszköz, amely lényeges adminisztratív egyszerűsítést is magában 
foglal.

Módosítás 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében a (1) Ezen intézkedés keretében a 
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támogatások évente, a HMT vagy az 
erdőterület után hektáronként ítélhetők oda 
a kedvezményezettek számára az érintett 
területeken a 92/43/EGK, a 2009/147/EK 
és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával 
összefüggő hátrányok következtében 
felmerülő költségek és elmaradó bevétel 
ellentételezése céljából.

támogatások évente, a mezőgazdasági 
terület vagy az erdőterület után 
hektáronként ítélhetők oda a 
kedvezményezettek számára az érintett 
területeken a 92/43/EGK, a 2009/147/EK 
és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával 
összefüggő hátrányok következtében 
felmerülő költségek és elmaradó bevétel 
ellentételezése céljából.

Or. en

Módosítás 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak és egyéb 
gazdálkodóknak ítélhető oda.

Or. en

Módosítás 1371
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, erdőtulajdonosok 
társulásainak, valamint települési 
erdőtulajdonosoknak ítélhető oda. Kellően 
indokolt esetekben egyéb gazdálkodók is 
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támogatásban. részesülhetnek támogatásban.

Or. de

Módosítás 1372
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók vagy települési 
önkormányzatok és társulásaik is 
részesülhetnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak és a 
nemzeti költségvetésből nem finanszírozott 
állami erdőgazdálkodási szerveknek 
ítélhető oda. Kellően indokolt esetekben 
egyéb gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

Or. ro
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Módosítás 1374
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
mezőgazdasági termelők és magán
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

Or. bg

Módosítás 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda.

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás az ezen irányelvek 
végrehajtásából származó hátrányok 
ellentételezésére ítélhető oda.

Or. it

Módosítás 1376
Karin Kadenbach

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

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda.

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda, és az az említett 
irányelvekben meghatározott célkitűzések 
teljesítéséhez kötődő konkrét gazdálkodási 
kötelezettségek meglétéhez van kötve.

Or. en

Módosítás 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda.

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda. Az e bekezdésben említett 
kifizetés kiszámításához a tagállamok 
olyan helyzetekben, amelyek magukban 
hordozzák a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös gyakorlatokkal 
való felhagyás veszélyét, a támogatást a 
tevékenységek abbahagyása esetén 
előidézett alternatív költség alapján 
számíthatják ki.

Or. pt
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Módosítás 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági termelők számára a 
2000/60/EK irányelvvel összefüggésben 
biztosított támogatás csak olyan konkrét 
követelményekhez kapcsolódva ítélhető 
oda, amelyek:

(4) A mezőgazdasági termelők számára a 
2000/60/EK irányelvvel összefüggésben 
biztosított támogatás csak olyan konkrét 
követelményekhez kapcsolódva ítélhető 
oda, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezetében előírt jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeken és jó 
mezőgazdasági és környezeti feltételeken.

Or. fr

Módosítás 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bevezetése a 2000/60/EK irányelvvel 
történt, összhangban vannak az irányelv 
környezetvédelmi célkitűzésének elérését 
célzó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
intézkedési programjaival, és túlmutatnak 
a vizek védelmével kapcsolatos egyéb 
uniós jogszabályok végrehajtásához 
szükséges intézkedéseken;

törölve

Or. fr

Módosítás 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

törölve

Or. fr

Módosítás 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

törölve

Or. it

Módosítás 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU tanácsi
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton.

Or. en

Módosítás 1383
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt jó 
mezőgazdasági és környezeti állapoton.

Or. en

Indokolás

A Natura 2000 területekkel és a víz-keretirányelvvel kapcsolatos kifizetések alapvonalának 
összehangolása. A vidékfejlesztési politikának megfelelő eszközökkel kell rendelkezni a víz-
keretirányelv végrehajtásának biztosításához. A víz-keretirányelvvel kapcsolatos kifizetési 
szint emelésével a rendelet veszélyezteti a víz-keretirányelv végrehajtását és az abból 
származó környezeti előnyöket.

Módosítás 1384
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt jó 
mezőgazdasági és környezeti állapoton.

Or. en

Indokolás

Ugyanazt az alapvonalat kell alkalmazni mindhárom irányelvre. Továbbá a víz-keretirányelv 
nagyobb változásokat okozhat a földhasználatban és a mezőgazdasági területről való 
lemondást eredményezheti, amiért a termelőt kompenzálni kell.

Módosítás 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton;

Or. es

Indokolás

A környezetbarátabbá váláshoz előírt gyakorlatokat nem lehet a víz-keretirányelv alatt 
nyújtott támogatás alapvonalába foglalni, mivel e kifizetések feltételeinek azonosnak kell 
lenniük a Natura 2000 kifizetések feltételeivel.
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Módosítás 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton.

Or. es

Indokolás

A környezetbarátabbá váláshoz előírt gyakorlatokat nem lehet a víz-keretirányelv alatt 
nyújtott támogatás alapvonalába foglalni, mivel e kifizetések feltételeinek azonosnak kell 
lenniük a Natura 2000 kifizetések feltételeivel.

Módosítás 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton, valamint a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott 
követelményeken;

b) túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet 
VI. címének I. fejezetében előírt 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeken és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapoton.

Or. es
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Indokolás

A víz-keretirányelv szerinti kifizetésekre vonatkozó feltételeknek hasonlónak kellene lenniük a 
Natura 2000 szerintiekhez, ha a környezetbarátabbá váláshoz előírt gyakorlatokat 
belefoglalnák a víz-keretirányelv alatt nyújtott támogatások alapvonalába.

Módosítás 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) túlmutatnak a 2000/60/EK irányelv 
elfogadásakor már létező uniós 
joganyagban biztosított védelem szintjén, 
a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően;

törölve

Or. fr

Módosítás 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő 
a földhasználatban, és/vagy olyan jelentős 
korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek jelentős 
bevételkieséshez vezetnek.

törölve

Or. fr

Módosítás 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a 
földhasználatban, és/vagy olyan jelentős
korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek jelentős
bevételkieséshez vezetnek.

d) olyan változtatásokat írnak elő a 
földhasználatban, és/vagy olyan 
korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek bevételkieséshez 
vezetnek.

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a veszteségeket szenvedő gazdaságokat nem fosztják meg a 
támogatáshoz való hozzáféréstől.

Módosítás 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a 
földhasználatban, és/vagy olyan jelentős 
korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek jelentős 
bevételkieséshez vezetnek.

d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a 
földhasználatban, és/vagy olyan jelentős 
korlátozásokat vezetnek be a gazdálkodási 
gyakorlatban, vagy a meglévő 
környezetbarát gyakorlatok megőrzését 
írják elő, amelyek viszonylag jelentős 
bevételkieséshez vezetnek.

Or. fr

Módosítás 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv 
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szerint kijelölt Natura 2000 mezőgazdasági 
és erdőterületek;

szerint kijelölt Natura 2000 mezőgazdasági 
és erdőterületek, illetve a 92/43/EGK 
irányelv 12. cikkében említettek és 
amelyek a 92/43/EGK irányelv 6. 
cikkében és a 2009/14/EK irányelv 4. 
cikkében meghatározott területeken kívül 
esnek, ha ezen irányelv alá tartozó fajok 
és élőhelyek találhatók ott;

Or. fr

Módosítás 1393
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb olyan körülhatárolt 
természetvédelmi területek, amelyeken a 
gazdálkodásra vagy az erdőkre 
alkalmazandó környezetvédelmi 
korlátozások vannak érvényben, és 
amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK 
irányelv 10. cikkének végrehajtásához. E
területek aránya vidékfejlesztési 
programonként legfeljebb a program 
területi hatálya alá tartozó, a Natura 2000 
hálózathoz tartozóként kijelölt területek 
5 %-a lehet;

b) egyéb olyan körülhatárolt 
természetvédelmi területek, amelyeken a 
gazdálkodásra vagy az erdőkre 
alkalmazandó környezetvédelmi 
korlátozások vannak érvényben, és 
amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK 
irányelv IV. mellékletében meghatározott 
fajok állományának növekedéshez, 10. 
cikkének végrehajtásához és a 
2009/147/EK irányelv 1. cikkével 
összhangban a madarak védelméhez. Az e 
pontban említett területek aránya 
vidékfejlesztési programonként legfeljebb 
a program területi hatálya alá tartozó, a 
Natura 2000 hálózathoz tartozóként kijelölt 
területek 7%-a lehet;

Or. en

Módosítás 1394
Karin Kadenbach

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

(7a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
finanszírozási tervben külön tételként 
szerepeljenek a Natura 2000 
mezőgazdasági területek, a Natura 2000 
erdőterületek és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések.

Or. en

Módosítás 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Állandó kultúrák 

A beruházásokra és a létesítmények 
felújítására vonatkozó szokásos 
követelmények sérelme nélkül, 
mezőgazdasági termelőknek biztosítaniuk 
kell az állandó kultúrák fenntartását.   

Or. it

Módosítás 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területek 
mezőgazdasági termelőinek járó 
kifizetések évente, a HMT után 
hektáronként ítélhetők oda a 
mezőgazdasági termelők számára az 
érintett területen folyó mezőgazdasági 

A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területek –
és különösen a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodási rendszerek –
mezőgazdasági termelőinek járó 
kifizetések évente, a HMT után 
hektáronként ítélhetők oda a 
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termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

mezőgazdasági termelők számára az 
érintett területen folyó mezőgazdasági 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

Or. pl

Indokolás

Úgy mint a hegyvidéki területek és az egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek 
esetében, a jelentős természeti értéket képviselő területekre is különös figyelmet kell fordítani.
Az ilyen területeken a gazdálkodásból származó bevételek általában alacsonyak, ami azt 
jelenti, hogy a gazdálkodás intenzívebbé válik. Ez negatív hatással van a természetes 
környezetre és a tájképre, amelyek az ilyen területeket különlegessé teszik.


