
AM\909514HU.doc PE494.480v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2011/0282(COD)

25.7.2012

MÓDOSÍTÁS:
1397 - 1733

Jelentéstervezet
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01-00)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról (Feader) szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.480v01-00 2/185 AM\909514HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\909514HU.doc 3/185 PE494.480v01-00

HU

Módosítás 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából, valamint annak elkerülése 
érdekében, hogy az e területeken folyó 
gazdálkodást az alacsony jövedelmezőség 
miatt feladják.

Or. it

Módosítás 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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 
termelést sújtó hátrányokkal 

A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területek –
különösen pedig a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási rendszerek 
– mezőgazdasági termelőinek járó 
kifizetések évente, a HMT után 
hektáronként ítélhetők oda a 
mezőgazdasági termelők számára az 
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összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

érintett területen folyó mezőgazdasági 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

Or. en

Módosítás 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal – amilyen például a 
talaj alacsony termőképessége vagy 
kedvezőtlen éghajlati körülmények –
rendelkező területek mezőgazdasági 
termelőinek járó kifizetések évente, a HMT 
után hektáronként ítélhetők oda a 
mezőgazdasági termelők számára az 
érintett területen folyó mezőgazdasági 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

Or. en

Módosítás 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 

A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területek 
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mezőgazdasági termelőinek járó 
kifizetések évente, a HMT után 
hektáronként ítélhetők oda a 
mezőgazdasági termelők számára az 
érintett területen folyó mezőgazdasági 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

mezőgazdasági termelőinek járó 
kifizetések évente, a HMT után 
hektáronként ítélhetők oda a 
mezőgazdasági termelők számára az 
érintett területen folyó mezőgazdasági 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem teljes vagy 
részleges ellentételezése céljából.

Or. en

Módosítás 1401
Diane Dodds, James Nicholson

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem teljes vagy 
részleges ellentételezése céljából.

Or. en

Módosítás 1402
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területek és más, hátrányos A hegyvidéki területek és más, hátrányos 
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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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem teljes vagy 
részleges ellentételezése céljából.

Or. en

Módosítás 1403
Nessa Childers

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem ellentételezése 
céljából.

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 
termelést sújtó hátrányokkal 
összefüggésben felmerülő többletköltségek 
és elmaradó jövedelem teljes vagy 
részleges ellentételezése céljából.

Or. en

Módosítás 1404
Herbert Dorfmann

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

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

törölve

Or. it

Módosítás 1405
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján kell kiszámítani.

Or. it

Módosítás 1406
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
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hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján kell kiszámítani.

Or. it

Módosítás 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján kell kiszámítani.

Or. fr

Módosítás 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján kell kiszámítani.
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Or. de

Módosítás 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A kifizetéseket kellően differenciálni kell, 
figyelembe véve:
– a régiót jellemző helyzetet és fejlesztési 
célkitűzéseket;
– a gazdálkodási tevékenységet 
befolyásoló állandó jellegű természeti 
hátrányok súlyosságát;
– a termelési ágat és szükség esetén a 
mezőgazdasági üzem gazdasági 
struktúráját.

Or. de

Indokolás

Az eltérő termelési formát követő mezőgazdasági üzemekben a termelésirányítás során 
felmerülő bonyolult költségek és kiadások is eltérőek, amit el kell ismerni.

Módosítás 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

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

(3) A kifizetések összegének az I. 
mellékletben megállapított minimális és 
maximális összeghatár közé kell esnie.

(3) A kifizetések összegének az I. 
mellékletben megállapított minimális és 
maximális összeghatár közé kell esnie.

A meghatározott maximális összegnél 
magasabb összegű kompenzációs 
támogatás is adható, feltéve, hogy az 
érintett programozás szintjén az összes 
kompenzációs kifizetés átlagos összege 
nem haladja meg ezt a maximális 
összeget.

Or. de

Indokolás

Az e régiókban eltérő termelési formát követő mezőgazdasági üzemeknek a termelési költségei 
is eltérőek, és bonyolultak a kiadásaik. Ezért a termelés kínálatának nem csak a 
szántóföldekre kell vonatkoznia.

Módosítás 1411
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kifizetések összege a 
mezőgazdasági üzemek területére 
vonatkozóan a programban 
meghatározandó küszöbérték felett 
fokozatosan csökkenjen.

törölve

Or. de

Indokolás

Az üzem mérete nem lehet a kompenzációs támogatás megállapításának a tényezője.
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Módosítás 1412
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kifizetések összege a 
mezőgazdasági üzemek területére 
vonatkozóan a programban 
meghatározandó küszöbérték felett 
fokozatosan csökkenjen.

törölve

Or. en

Módosítás 1413
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kifizetések összege a 
mezőgazdasági üzemek területére 
vonatkozóan a programban 
meghatározandó küszöbérték felett 
fokozatosan csökkenjen.

(4) A tagállamok gondoskodhatnak arról, 
hogy a kifizetések összege a 
mezőgazdasági üzemek területére 
vonatkozóan a programban 
meghatározandó küszöbérték felett 
fokozatosan csökkenjen.

Or. en

Módosítás 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2016 és 2019 között támogatást 
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nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege legkésőbb 2019. december 31-ig
fokozatosan megszűnik. A mezőgazdasági 
termelőnek nyújtott, fokozatosan 
csökkenő kifizetések teljes összege nem 
haladhatja meg az adott termelőnek 2013-
ban kifizetett összeg 200%-át.

Or. en

Módosítás 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2016 és 2019 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege legkésőbb 2019. december 31-ig
fokozatosan megszűnik. A mezőgazdasági 
termelőnek nyújtott, fokozatosan 
csökkenő kifizetések teljes összege nem 
haladhatja meg az adott termelőnek 2013-
ban kifizetett összeg 200%-át.

Or. en
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Módosítás 1416
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 46. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014-től kezdődően fokozatosan
csökken, és legkésőbb 2017. december 31-
ig megszűnik. A mezőgazdasági 
termelőnek nyújtott, fokozatosan 
csökkenő kifizetések teljes összege nem 
haladhatja meg az adott termelőnek 2013-
ban kifizetett összeg 200%-át.”

Or. en

Módosítás 1417
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2020 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
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támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2020 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

Or. sk

Módosítás 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2019 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 46. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2015 és 2019 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

Or. en

Módosítás 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés (5) A tagállamok ezen intézkedés 
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keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

keretében 2014 és 2019 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2015 és 2019 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

Or. en

Indokolás

A fokozatosan csökkenő kifizetések elkezdésének elhalasztása addig, amíg a területek 
meghatározására vonatkozó valamennyi lényeges adat elérhető, illetve a fokozatosan 
csökkenő kifizetések időtartamának meghosszabbítása.

Módosítás 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a
2007–2013 közötti időszakban átlagosan
kapott összeg 80%-áról annak 20%-ára 
csökken.
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Or. de

Módosítás 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben a 33. cikk (3) bekezdésében 
említett területmeghatározás nem 
fejeződik be 2014. január 1-ig, az (5) 
bekezdést kell alkalmazni az olyan 
területeken támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőkre, amelyek a 
2007–2013-as időszakban támogathatók 
voltak ilyen kifizetésekkel. A 
területmeghatározás lezárultát követően a 
továbbra is támogathatónak minősülő 
területek mezőgazdasági termelői az ezen 
intézkedés szerinti teljes kifizetést 
megkapják. A többé már nem 
támogatható területeken a mezőgazdasági 
termelők a továbbiakban az (5) 
bekezdésben foglaltak szerint részesülnek 
kifizetésekben.

törölve

Or. de

Módosítás 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben a 33. cikk (3) bekezdésében 
említett területmeghatározás nem 
fejeződik be 2014. január 1-ig, az (5) 

6. A tagállamok legkésőbb az e rendelet 
hatálybalépésének napjáig elvégzik a 33. 
cikk (3) bekezdésében említett
területmeghatározást. A többé már nem 
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bekezdést kell alkalmazni az olyan 
területeken támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőkre, amelyek a
2007–2013-as időszakban támogathatók 
voltak ilyen kifizetésekkel. A 
területmeghatározás lezárultát követően a 
továbbra is támogathatónak minősülő 
területek mezőgazdasági termelői az ezen 
intézkedés szerinti teljes kifizetést 
megkapják. A többé már nem támogatható 
területeken a mezőgazdasági termelők a 
továbbiakban az (5) bekezdésben foglaltak 
szerint részesülnek kifizetésekben.

támogatható területeken a mezőgazdasági 
termelők a továbbiakban az (5) 
bekezdésben foglaltak szerint részesülnek 
kifizetésekben.

Or. ro

Módosítás 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a 33. cikk (3) bekezdésében említett 
területmeghatározás nem fejeződik be
2014. január 1-ig, az (5) bekezdést kell 
alkalmazni az olyan területeken 
támogatásban részesülő mezőgazdasági 
termelőkre, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban támogathatók voltak ilyen 
kifizetésekkel. A területmeghatározás 
lezárultát követően a továbbra is 
támogathatónak minősülő területek 
mezőgazdasági termelői az ezen intézkedés 
szerinti teljes kifizetést megkapják. A 
többé már nem támogatható területeken a 
mezőgazdasági termelők a továbbiakban az
(5) bekezdésben foglaltak szerint 
részesülnek kifizetésekben.

(6) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a 33. cikk (3) bekezdésében említett 
területmeghatározás nem fejeződik be
2016. január 1-ig, az (5) bekezdést kell 
alkalmazni az olyan területeken 
támogatásban részesülő mezőgazdasági 
termelőkre, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban támogathatók voltak ilyen 
kifizetésekkel. A területmeghatározás 
lezárultát követően a továbbra is 
támogathatónak minősülő területek 
mezőgazdasági termelői az ezen intézkedés 
szerinti teljes kifizetést megkapják. A 
többé már nem támogatható területeken a 
mezőgazdasági termelők a továbbiakban az
(5) bekezdésben foglaltak szerint 
részesülnek kifizetésekben.

Or. en
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Módosítás 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2015-ig külön jogalkotási javaslatot terjeszt elő a jelentős természeti hátránnyal 
rendelkező területek meghatározásához szükséges kötelező biofizikai kritériumokkal 
kapcsolatosan.

Módosítás 1425
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hegyvidéki területeken kívüli egyéb, 
jelentős természeti hátrányokkal 
rendelkező területek; továbbá

b) a hegyvidéki területeken kívüli egyéb, 
jelentős természeti vagy demográfiai
hátrányokkal rendelkező területek; továbbá

Or. es
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Indokolás

A vidéki területeken rendkívül súlyos probléma az elnéptelenedés. Ezért a népsűrűségnek 
paraméterként szerepet kell játszania az elnéptelenedés miatt jelenleg hátrányos helyzetű 
térségek besorolása során.

Módosítás 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező 
területek.

c) egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező 
területek, különösen a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási rendszerek.

Or. pl

Indokolás

A hegyvidéki területek és más speciális hátránnyal sújtott régiók mellett kiemelt figyelmet kell 
szentelni a jelentős természeti értéket képviselő területeknek is. E területeken a 
mezőgazdasági termelésből származó jövedelem általában alacsony, s emiatt a termelés egyre 
intenzívebbé válik. Mindez károsan hat az e területeket oly különlegesség tevő természetes 
környezetre és tájra.

Módosítás 1428
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek;

Or. en

Módosítás 1429
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 32. cikk szerinti kifizetésekkel azok a 
hegyvidéki területek támogathatóak, 
amelyeket a földhasználat lehetőségeinek 
jelentős mértékű korlátozottsága és a 
termelési költségek észrevehetően 
magasabb volta jellemez az alábbiak 
miatt:

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező, és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani. Nemcsak a 
II. mellékletben foglalt biofizikai 
kritériumoknak, hanem egyéb, a 
hátrányos feltételek megállapítására 
vonatkozó, tudományosan bizonyítható 
kritériumoknak is alkalmazhatóknak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 32. cikk szerinti kifizetésekkel azok a 
hegyvidéki területek támogathatóak, 
amelyeket a földhasználat lehetőségeinek 
jelentős mértékű korlátozottsága és a 
termelési költségek észrevehetően 
magasabb volta jellemez az alábbiak miatt:

A 32. cikk szerinti kifizetésekkel azok a 
hegyvidéki területek támogathatóak, 
amelyeket a földhasználat lehetőségeinek 
jelentős mértékű korlátozottsága, alacsony 
jövedelmezőség és a termelési költségek 
észrevehetően magasabb volta jellemez az 
alábbiak miatt:

Or. it
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Módosítás 1431
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) rossz megközelíthetőség.

Or. ro

Módosítás 1432
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) alacsony népsűrűség;

Or. ro

Módosítás 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 

A tagállamok a 32. cikk értelmében 
támogatást nyújthatnak olyan, hegyvidéki 
területeken kívüli területeken, amelyek 
jelentős természeti hátrányokkal 
rendelkeznek, és amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) 
pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–
2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak.
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egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A Bizottság 2015. december 31-ig az 
Európai Parlament 2010. május 5-i 
állásfoglalása (2009/2156(INI) alapján 
beterjeszt egy új javaslatot az egyéb 
hátrányokkal rendelkező területek 
meghatározásának feltételeire 
vonatkozóan. 
A jelentős természeti hátrányokkal 
rendelkező, hegyvidéki területeken kívüli 
területek meghatározásának szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
kritériumokon kell alapulnia, amelyeknek 
figyelembe kell venniük a régiók 
különleges adottságait és fejlesztési 
célkitűzéseit, valamint amelyeket 
megfelelő mértékben a fennálló 
természetes hátrányok 
mértékkülönbségéhez és az adott régióban 
található mezőgazdasági üzemekben 
jellemző termelési módhoz és/vagy azok 
gazdasági szerkezetéhez kell igaztani.  

Or. de

Indokolás

A természeti hátrányokkal rendelkező területek meghatározására vonatkozó bizottsági 
javaslatot el kell vetni. A Bizottságnak a KAP reformjától függetlenül egy olyan új javaslatot 
kell kidolgoznia, amely kellő figyelmet szentel az Európai Parlament álláspontjának és 
tekintettel van a tagállamok által benyújtott különböző adatokra is.

Módosítás 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 

A tagállamok azokat a hegyvidéki 
területeken kívüli területeket minősíthetik
jelentős természeti hátrányokkal 
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cikk szerinti kifizetésekkel támogatható
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

rendelkező területnek, amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) 
pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–
2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak.

Or. en

Módosítás 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal,
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

3. A tagállamok kijelölik a hegyvidéki 
területeken kívüli, jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező, a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel támogatható területeket. E 
területeket különösen a száraz vagy a 
csapadékos körülmények, vagy a 
termőföld vagy a terep minősége miatt 
jelentős természeti hátrányok jellemzik, 
illetve az, hogy a külterjes gazdálkodási 
tevékenység fenntartása fontos a 
termőföld-hasznosítás szempontjából.
A jelentős természeti hátránnyal 
rendelkező területek meghatározását 
szolgáló indikatív biofizikai kritériumokat 
a II. melléklet tartalmazza.

Or. fr

Módosítás 1436
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a LAU 2-es szinten
vagy egy egyértelműen körülhatárolt helyi 
egység szintjén kell biztosítani, amely 
közgazdasági és közigazgatási 
azonosíthatósággal leírható, folyamatosan 
összefüggő földrajzi területet fed le.

Or. en

Módosítás 1437
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a LAU 2-es szinten
vagy egy egyértelműen körülhatárolt helyi 
egység szintjén kell biztosítani, amely 
közigazgatási azonosíthatósággal leírható, 
folyamatosan összefüggő földrajzi 
területet fed le.

Or. en
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Módosítás 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatás 
legalacsonyabb egységének szintjén kell 
biztosítani.

Or. ro

Módosítás 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

Or. fr
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Módosítás 1440
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

Or. sk

Módosítás 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

Or. fr
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Módosítás 1442
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 50 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

Or. lt

Módosítás 1443
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a területi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén kell 
biztosítani.

Or. en
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Módosítás 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66%-a
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a LAU 2-es szinten
vagy egy egyértelműen körülhatárolt helyi 
egység szintjén kell biztosítani, amely 
közgazdasági és közigazgatási 
azonosíthatósággal leírható, folyamatosan 
összefüggő földrajzi területet fed le.

Or. en

Módosítás 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) vagy – ha a programban 
ismertetett objektív kritériumok alapján ez 
indokolt – kisebb egységek szintjén kell 
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biztosítani.

Or. en

Módosítás 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a különleges talaj- és éghajlati 
adottságokkal rendelkező legkülső 
régiókra vonatkozó, a II. mellékletben 
foglalt kritériumok elfogadása céljából.

Or. fr

Módosítás 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok 
objektív kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

törölve

Or. en
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Módosítás 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok 
objektív kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

törölve

Or. fr

Módosítás 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

Az e bekezdés által érintett, a II. 
mellékletben foglalt éghajlati kritériumok 
alapján természettől fogva korlátozottként 
megjelölteken kívüli területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

Or. en
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Módosítás 1450
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni, illetve 
bevonják azokat a területeket, amelyekről 
úgy ítélik meg, hogy jellemzőik alapján 
megfelelnek a természeti hátrányokkal 
rendelkező területek fogalmának, 
másrészről viszont nem teljesítik azt a 
kitételt, hogy a HTM 50 %-a egy 
egyértelműen körülhatárolt helyi egység 
megfelelő szintjén helyezkedjen el, amely 
közgazdaságilag és közigazgatásilag 
azonosítható módon fed le egyetlen 
körülhatárolt, összefüggő földrajzi 
területet.

Or. en

Módosítás 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 

Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok objektív 
kritériumok alapján elvégzik a 
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meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni. A 
Bizottság biztosítja, hogy a jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező 
területek meghatározása céljából a 
tagállamok EU-szerte közös és egységes 
módszereket alkalmaznak.

Or. ro

Módosítás 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igen alacsony népsűrűséggel 
jellemzett, demográfiai hátrányokkal 
rendelkező területeket hegyvidéki 
területeken kívüli területeknek is lehet 
minősíteni.

Or. es

Indokolás

Minthogy a vidék elnéptelenedése egyes területeken különösen súlyos problémát jelent, az 
elnéptelenedésre tekintettel – népsűrűségi adatokat alkalmazva – e területeket hátrányos 
helyzetűeknek kell minősíteni.

Módosítás 1453
Marian Harkin

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

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj 
megőrzése és a térség idegenforgalmi 
potenciáljának fenntartása, illetve a 
partvidék védelme érdekében.

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha természeti hátrányokra 
utaló sajátos hátrányok sújtják őket, és ha a 
földgazdálkodást folytatni kell a környezet 
védelme vagy javítása, a táj megőrzése és a 
térség idegenforgalmi potenciáljának 
fenntartása, illetve a partvidék védelme 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1454
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj 
megőrzése és a térség idegenforgalmi 
potenciáljának fenntartása, illetve a 
partvidék védelme érdekében.

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha városkörnyéki 
területeken találhatók vagy sajátos 
hátrányok sújtják őket, és ha a 
földgazdálkodást folytatni kell a környezet 
védelme vagy javítása, a táj megőrzése és a 
térség idegenforgalmi potenciáljának 
fenntartása, illetve a partvidék védelme 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 1455
Sylvie Goulard

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

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj 
megőrzése és a térség idegenforgalmi 
potenciáljának fenntartása, illetve a 
partvidék védelme érdekében.

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj 
megőrzése és a térség idegenforgalmi 
potenciáljának fenntartása, illetve a 
partvidék védelme vagy a városkörnyéki 
mezőgazdasági területek folyamatos 
életképességének biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj 
megőrzése és a térség idegenforgalmi 
potenciáljának fenntartása, illetve a 
partvidék védelme érdekében.

A (2) és a (3) bekezdésben említetteken 
kívüli területek abban az esetben 
támogathatók a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel, ha sajátos hátrányok sújtják 
őket, és ha a földgazdálkodást folytatni kell 
a környezet védelme vagy javítása, a táj
vagy a vizes élőhelyek megőrzése, a 
vízforrások megóvása és a térség 
idegenforgalmi potenciáljának fenntartása, 
illetve a partvidék védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajátos hátrányokkal rendelkező 
területeknek a természetvédelmi feltételek 
szempontjából homogén mezőgazdasági 
területekből kell állniuk, és összterületük 
nem haladhatja meg az érintett tagállam 
területének 10 %-át.

A sajátos hátrányokkal rendelkező 
területeknek a természetvédelmi feltételek 
szempontjából homogén mezőgazdasági 
területekből kell állniuk, és összterületük 
nem haladhatja meg az érintett tagállam 
területének 10 %-át, kivéve, ha a 2017–
2013 közötti programozási időszakhoz 
képest jelentős elmozdulás következne be 
a területmeghatározásban, illetve ha a 
tagállamok objektív természetvédelmi 
feltételek alapján kellőképpen 
megindokolják és igazolják egy ennél 
magasabb arány szükségességét.

Or. en

Módosítás 1458
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vizes élőhelyek esetén a 
területmeghatározást – függetlenül 
minden egyéb közigazgatási egységtől –
olyan vizes élőhely funkcionális szintjén 
végzik el, amely megfelel a ramsari 
egyezmény kritériumainak, valamint 
végrehajt egy védelmi és gazdálkodási 
intézkedésekre vonatkozó tervet. Ez lehet 
a ramsari egyezmény szerinti 
gazdálkodási terv vagy lehetnek olyan 
védelmi és gazdálkodási intézkedések, 
amelyek megfelelnek a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv,  vadon 
élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlament és tanácsi irányelv vagy a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
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kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000.október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
ajánlásainak.

Or. fr

Módosítás 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdésben említett területek új 
meghatározása.

b) a (3) bekezdésben említett területek új 
meghatározása vagy ennek hiánya esetén a 
2007–2013-as programozási időszakban 
használt területmeghatározás.

Or. pt

Módosítás 1460
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak.

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak.
Ezt az intézkedést kötelező belefoglalni a 
vidékfejlesztési programokba.

Or. en
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Módosítás 1461
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak.

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak
és jelentős mértékben túlmutatnak a 
törvényben foglalt normákon.

Or. en

Módosítás 1462
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 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.

Or. en

Módosítás 1463
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A szóban forgó kötelezettségvállalások 
teljesítését egyéves időtartamra kell 
vállalni, mely időtartam 
meghosszabbítható.

A szóban forgó kötelezettségvállalások 
teljesítését általános szabályként öttől hét 
évig terjedő időtartamra kell vállalni.
Szükséges és indokolt esetben hosszabb 
időtartamot kell meghatározni. 

Or. en

Módosítás 1464
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A területalapú vagy egyéb egységköltség 
alapú kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő 
érték erejéig.

A területalapú vagy egyéb egységköltség 
alapú kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. Annak megállapítására, hogy a 
tervek túlmutatnak-e a törvényben foglalt 
normákon, valamint a mezőgazdasági 
termelők támogatásának meghatározása 
céljából eredményhez kötött állatjóléti 
mutatókat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A területalapú vagy egyéb egységköltség 
alapú kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték 
erejéig.

A területalapú vagy egyéb egységköltség 
alapú kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték 
erejéig, elsőbbséget biztosítva azon 
élőállat-ágazatoknak, amelyeknek 
sürgősen át kell alakulnia ahhoz, hogy 
képesek legyenek megfelelni a speciális 
szabályoknak, illetve az állatjólét javítását 
célzó beruházások minden esetben 
támogatásra jogosultak.

Or. es

Módosítás 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
34 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 azon területek meghatározására 
vonatkozóan, amelyeken az állatjóléti 
kötelezettségvállalásoknak a termelési 
módszerek tekintetében magasabb szintű 
előírásokat kell biztosítaniuk.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon területek meghatározására 
vonatkozóan, amelyeken az állatjóléti 
kötelezettségvállalásoknak a termelési 
módszerek tekintetében magasabb szintű 
előírásokat kell biztosítaniuk, figyelembe 
véve egy európai szinten összehangolt 
állatjóléti hálózattól szerzett ismereteket és 
a legfrissebb kutatásokon alapuló 
gyakorlatokat.

Or. en
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Módosítás 1467
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami 
költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. A területalapú 
kifizetések mellett faalapú vagy 
projektalapú támogatások kifizetése is 
lehetséges.

Or. deIndokolás

Egyes esetekben természetvédelmi vagy erdészeti megfontolásokból kifolyólag a faalapú vagy 
projektalapú kifizetések megfelelőbbek lehetnek a területalapú kifizetésnél. Erről van szó 
például a száradék faanyagok esetén: az álló száradékfák és a fás biotópok a természetes 
erdők fontos szerkezeti elemei. Számtalan állatfaj alakította ki életét a száradékfák belsejében 
vagy felszínén.

Módosítás 1468
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak,
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak a magán és állami
erdőbirtokosoknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
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végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami 
költségvetéstől.

környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak.

Or. en

Módosítás 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak,
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami 
költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak és 
állami szerveknek, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak.

Or. es

Indokolás

A számos erdészeti intézkedéshez javasolt módosítás célja az erdők feletti tényleges 
tulajdonjogok figyelembevétele, oly módon, hogy nemcsak az önkormányzatokat, hanem az 
állami szerveket is elismerik a támogatás kedvezményezettjeként.

Módosítás 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak,
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami 
költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak és 
állami szerveknek, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak.

Or. es

Indokolás

Ki kell szélesíteni a fogalmat a közhatóságokra is, hogy ne csak az önkormányzatokat, hanem 
egyéb állami szerveket is elismerjenek a támogatás kedvezményezettjeként.

Módosítás 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, valamint egyéb 
erdőgazdálkodóknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
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hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en

Módosítás 1472
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, valamint egyéb 
gazdálkodóknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en

Módosítás 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
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teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami 
költségvetéstől.

teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból.

Or. en

Módosítás 1474
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, állami 
tulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak, 
akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. bg

Módosítás 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda kizárólag azoknak az 
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települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

erdőbirtokosoknak, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak, 
akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. de

Módosítás 1476
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőtulajdonosoknak és -
birtokosoknak, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak, 
akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. fr

Módosítás 1477
Britta Reimers

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

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

törölve

Or. de

Indokolás

Nemzeti szinten már megfelelő törvényi rendelkezések szabályozzák az erdők vagy erdős 
területek progresszív irányítását, az érintett erdészeti üzem méretétől függetlenül. Az 
erdőbirtokosokra vonatkozó azon kötelezettség, hogy erdőgazdálkodási tervet készítsenek, 
csak tovább növelné a bürokráciát.

Módosítás 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a javaslat ellentmond a tagállamok szubszidiaritása elvének.
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Módosítás 1479
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodás.

Or. en

Módosítás 1480
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
vidékfejlesztési programjaikban 
meghatározandó küszöbértéket, az (1) 
bekezdés szerinti támogatásnak feltétele a 
fenntartható erdőgazdálkodással – köztük a 
biológiai sokféleségre irányuló 
intézkedésekkel – összhangban lévő 
erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal 
egyenértékű eszköz benyújtása. Az 
erdészeti intézkedések finanszírozását az 
egyes tagállamok által kidolgozott, bevált 
erdőgazdálkodási gyakorlatok normája 
alapján kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 1481
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedhetnek ki, 
amelyek túlmutatnak a nemzeti erdészeti 
törvényben vagy más vonatkozó nemzeti 
jogszabályban meghatározott vonatkozó 
kötelező követelményeken. A programban 
minden ilyen követelményt azonosítani 
kell.

A kifizetések csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedhetnek ki, 
amelyek jelentősen túlmutatnak a nemzeti 
erdészeti törvényben vagy más vonatkozó 
nemzeti jogszabályban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen követelményt 
azonosítani kell.

Or. en

Módosítás 1482
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások teljesítését öt 
évtől hét évig terjedő időtartamra kell 
vállalni. Amennyiben azonban az 
szükséges és kellően indokolt, a 
tagállamok egyes kötelezettségvállalás-
típusok tekintetében hosszabb időtartamot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban.

A kötelezettségvállalások teljesítését öt 
évtől hét évig terjedő időtartamra kell 
vállalni. Amennyiben azonban az 
szükséges és kellően indokolt, a 
tagállamok egyes kötelezettségvállalás-
típusok tekintetében hosszabb időtartamot 
is meghatározhatnak vidékfejlesztési 
programjaikban. A faalapú vagy 
projektlapú kifizetések egyszeri kifizetések 
is lehetnek, amennyiben azokat egy 15 
éves időszakra egy konkrét célra 
elkülönítették. 

Or. de



AM\909514HU.doc 49/185 PE494.480v01-00

HU

Indokolás

Az erdőkben vagy erdős területeken lezajló környezeti folyamatokra tekintettel logikus, hogy a 
faalapú vagy projektalapú kifizetéseket egy kötelező időtartamhoz kössék, hogy azok hozzá 
tudjanak járulni az erdők környezeti minőségének fenntartásához és javításához. 

Módosítás 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kifizetések 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 erdő-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték 
erejéig. A támogatás összege nem 
haladhatja meg az I. mellékletben 
megállapított maximális összeget.

(3) A kifizetések 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 erdő-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték 
erejéig. A támogatás összege nem 
haladhatja meg az I. mellékletben 
megállapított maximális összeget.
Egyértelműen indokolt esetekben fákat 
vagy faállományokat nem alkalmazó 
megállapodásokat is lehet projektenként 
egyszeri átalányösszeggel támogatni, 
amelyet az ehhez kapcsolódó 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
alapján számítanak ki.

Or. de

Indokolás

Az erdei ökoszisztémák esetén gyakran eredményesebb, ha több projekten, s nem pedig 
méretalapú finanszírozáson keresztül nyújtanak támogatást. Egy egységes 200,-/ha 
átalányösszeg nem fedi le a valós költségeket, hiszen az erdők vegetációs időszaka hosszú.

Módosítás 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Támogatás nyújtható magánszektorbeli 
jogalanyok, települési önkormányzatok és 
társulásaik részére az erdők genetikai
erőforrásainak megőrzésére és fejlesztésére 
irányuló, az (1), a (2) és a (3) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó műveletekre.

(4) Támogatás nyújtható állami és
magánszektorbeli jogalanyok, települési 
önkormányzatok és társulásaik részére az 
erdők genetikai erőforrásainak 
megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az
(1), a (2) és a (3) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó műveletekre.

Or. en

Módosítás 1485
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott
támogatás előmozdítja a legalább két 
szereplő részvételével megvalósuló 
együttműködés különböző formáit és 
különösen a következőket:

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott
támogatást a legalább két szereplő 
részvételével megvalósuló együttműködés 
különböző formáinak és különösen az 
alábbiak előmozdítására nyújtják:

Or. bg

Módosítás 1486
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás előmozdítja a legalább két 
szereplő részvételével megvalósuló 
együttműködés különböző formáit és 

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás előmozdítja a legalább két 
szereplő – köztük elsődleges termelők –
részvételével megvalósuló együttműködés 
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különösen a következőket: különböző formáit és különösen a 
következőket:

Or. en

Módosítás 1487
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések a mezőgazdasági 
termelők, a vidéki vállalkozások és a 
vidékfejlesztési társulások, a 
mezőgazdasági kistermelőkre és a mikro-
és kisvállalkozásokra összpontosító 
hálózatok, valamint a helyi és regionális 
élelmiszerláncok és az erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 1488
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között termelői 
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szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

csoportok, a termelői szervezetek 
társulásai és szakmaközi szervezetek –
között, akik, illetve amelyek hozzájárulnak 
a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek 
és prioritásainak megvalósításához, és 
akiknek/amelyeknek jogosultaknak kell 
lenniük a támogatásra és nagyobb 
prioritást kell kapniuk a finanszírozásban;

Or. en

Módosítás 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek, továbbá a vidéki területek 
társadalmi-gazdasági fejlődéséhez 
kapcsolódó szereplők és szervek – között, 
akik, illetve amelyek hozzájárulnak a 
vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és 
prioritásainak megvalósításához; Egyebek 
mellett a minőségi jelölésekért felelős 
termelői csoportok, a társult szervezetek és 
az 5. cikk hatodik prioritása értelmében 
vett társadalmi-gazdasági fejlődéséhez 
kapcsolódó szereplők is ide tartoznak. 
Tekintve, hogy e szervezetek jellegüknél 
fogva szövetkezeti struktúrával 
rendelkeznek, az ágazatközi szervezetek 
tekintetében csak egy szervre van szükség;

Or. es

Indokolás

Minthogy a cikk konkrétan azon szereplőkre hivatkozik, aki vagy amelyek „hozzájárulnak a 
vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához”, egyértelműen 
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meg kell nevezni a mezőgazdasági vagy erdészeti ágazathoz kapcsolódó szereplőkön kívüli 
szereplőket.

Módosítás 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság,
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához, nevezetesen a 
mezőgazdasági és kereskedelmi ágazat 
munkahelyteremtéséhez;

Or. de

Módosítás 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek, termelői szervezetek és 
szövetkezetek – között, akik, illetve 
amelyek hozzájárulnak a vidékfejlesztési 
politika célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;
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Or. de

Módosítás 1492
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság,
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
agrár-élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

Or. it

Módosítás 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat és a 
bioalapú gazdaság különböző szereplői, 
valamint egyéb olyan szereplők – többek 
között szakmaközi szervezetek – között, 
akik, illetve amelyek hozzájárulnak a 
vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és 
prioritásainak megvalósításához;

Or. en
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Módosítás 1494
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) klaszterek és hálózatok kiépítése; b) klaszterek, hálózatok és koordinációs 
pontok kiépítése;

Or. de

Módosítás 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
együttműködés különösen a következőkhöz
kapcsolódik:

(2) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
együttműködés különösen a
mezőgazdasági termelőket, erdészeti 
gazdálkodókat, agrár-élelmiszeripari és 
erdészeti ágazati vállalatokat vagy azok 
szervezeteit felölelő következő területekhez
kapcsolódik:

Or. pt

Módosítás 1496
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kísérleti projektek; a) kísérleti, demonstrációs és kiemelt
projektek;

Or. en
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Indokolás

Át kell hidalni a kutatás és a piac közötti szakadékot. Az ezek közötti jobb együttműködés új 
üzleti és foglalkoztatási lehetőségeket fog teremteni a mezőgazdasági termelők és a 
vidékfejlesztési szereplők számára.

Módosítás 1497
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kísérleti projektek; a) kísérleti, demonstrációs és kiemelt
projektek;

Or. en

Indokolás

A világ más részén, például az Egyesült Államokban jelentős finanszírozással rendelkező, 
ambiciózus demonstrációs programok már sok európai vállalatot vonzottak. Emellett a 
mezőgazdasági politika határozottan támogatja a demonstrációs és a kiemelt 
kezdeményezések finanszírozását, illetve a bioeljárással előállított termékek hasznosítását is, 
hiszen sürgős szükség van a kutatás és a piac közötti távolság áthidalására.

Módosítás 1498
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kísérleti projektek; a) kísérleti projektek, demonstrációs és 
kiemelt projektek;

Or. en

Módosítás 1499
Giovanni La Via
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban;

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az agrárélelmiszer-ipari
és az erdészeti ágazatban;

Or. it

Módosítás 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban;

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése és/vagy 
hasznosítása a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban
és bioeljárással előállított termékek 
ágazatában;

Or. en

Módosítás 1501
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban;

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák és bioeljárással előállított 
termékek kifejlesztése és bevezetése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, illetve az ezirányú 
szakképzésben;
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Or. en

Módosítás 1502
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban;

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és 
technológiák hasznosítása a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban és a bioeljárással 
előállított termékek ágazatában;

Or. en

Indokolás

A világ más részén, például az Egyesült Államokban jelentős finanszírozással rendelkező, 
ambiciózus demonstrációs programok már sok európai vállalatot vonzottak. Emellett a 
mezőgazdasági politika határozottan támogatja a demonstrációs és a kiemelt 
kezdeményezések finanszírozását, illetve a bioeljárással előállított termékek hasznosítását is, 
hiszen sürgős szükség van a kutatás és a piac közötti távolság áthidalására.

Módosítás 1503
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek, gyakorlatok, folyamatok és
technológiák kifejlesztése a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban;

b) horizontális és vertikális 
együttműködés az agrár-élelmiszerlánc 
szereplői között (többek között vetőmagok, 
műtrágyák, növényvédő szerek, 
berendezések, kiskereskedők) a 
hatékonyabb és környezetbarátabb 
mezőgazdasági gyakorlatok, termékek, 
gyakorlatok, folyamatok és technológiák 
kifejlesztése érdekében, a mezőgazdasági, 
az élelmiszer-ipari és az erdészeti 
ágazatban, illetve a hulladék csökkentése 
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céljából;

Or. en

Indokolás

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Módosítás 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) együttműködés az agrár-
élelmiszerlánc szereplői között a 
hatékonyabb és termékenyebb 
mezőgazdasági gyakorlatok, termékek, 
gyakorlatok, folyamatok és technológiák 
kifejlesztése érdekében a mezőgazdasági, 
az élelmiszer-ipari és az erdészeti 
ágazatban, illetve a hulladék csökkentése 
céljából;

Or. en

Módosítás 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kis gazdasági szereplők között a közös 
munkafolyamatok megszervezése, illetve 
az eszközök és a források megosztása terén 
folytatott együttműködés;

c) több gazdasági szereplő között a közös 
munkafolyamatok megszervezése, illetve 
az eszközök és a források megosztása terén 
folytatott együttműködés;

Or. es

Módosítás 1506
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében;

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása, valamint az 
ellátási láncban a termelők hozzáadott 
értékének megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 1507
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében;

d) helyi kereskedelmi láncok létrehozását 
és fejlesztését és az értékteremtést célzó
horizontális és vertikális együttműködés az 
ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncokat és a helyi és regionális 
piacokat szolgáló logisztikai platformok 
létrehozása érdekében;
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Or. de

Módosítás 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében;

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok, valamint 
a szokásostól eltérő ellátási csatornák
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében;

Or. es

Módosítás 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében;

d) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok 
támogatására szolgáló logisztikai 
platformok létrehozása érdekében, 
különösen a 17. cikk (1) bekezdés a) és b) 
pontjában említett minőségi termékek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella



PE494.480v01-00 62/185 AM\909514HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan diverzifikációs tevékenységek, 
amelyek az agroturizmus, a kultúra vagy a 
vidéken űzött amatőr sportok területén 
élelmiszert vagy egyéb szolgáltatást 
biztosítanak;  

Or. fr

Módosítás 1511
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

e) a rövid ellátási láncok és a helyi és 
regionális piacok fejlesztésével, valamint 
az élelmiszer-pazarlás csökkenésével
kapcsolatos, helyi kontextusban 
végrehajtott promóciós tevékenységek;

Or. de

Módosítás 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek, különösen a 17. cikk (1) 
bekezdés a) és b) pontjában említett 
minőségi termékek tekintetében;
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Or. en

Módosítás 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével, valamint a 
minőségrendszerekben részt vevő 
termékekkel kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

Or. fr

Módosítás 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

e) a rövid ellátási láncok és a helyi és 
regionális piacok, valamint a szokásostól 
eltérő ellátási csatornák fejlesztésével 
kapcsolatos, helyi kontextusban 
végrehajtott promóciós tevékenységek;

Or. es

Módosítás 1515
Karin Kadenbach

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

ea) az ökológiai gazdálkodáshoz és a 
jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodáshoz hasonló gazdálkodási 
rendszerben előállított minőségi termékek 
kifejlesztésére vonatkozó tájékoztatási és 
népszerűsítési fellépések;

Or. en

Módosítás 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a minőségrendszerekben – például a 
biogazdálkodásban vagy a jelentős 
természeti értéket képviselő 
gazdálkodásban – előállított minőségi 
termékekre vonatkozó tájékoztatási és 
népszerűsítő tevékenységek;

Or. en

Módosítás 1517
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó projektek;

Or. en
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Módosítás 1518
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az élelmiszerlánc egészét végigkísérő 
támogatás;

Or. en

Módosítás 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések;

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések, például a 
vízgazdálkodással és -tárolással 
kapcsolatos, a gazdálkodás és különösen a 
mezőgazdasági rendszerek megőrzésére 
irányuló intézkedések;

Or. it

Módosítás 1520
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések;

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések, például a 
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vízgazdálkodással és -tárolással 
kapcsolatos, a gazdálkodás és különösen a 
mezőgazdasági rendszerek fenntartására 
irányuló intézkedések;

Or. it

Módosítás 1521
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések;

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás, illetve a 
hatékonyabb vízgazdálkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések;

Or. en

Módosítás 1522
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás céljából 
végrehajtott közös fellépések;

f) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az 
ahhoz való alkalmazkodás, köztük a 
megújuló energiaforrások használatának 
előmozdítása céljából végrehajtott közös 
fellépések;

Or. en

Módosítás 1523
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív
megközelítések;

g) környezetvédelmi projektekre, 
konkrétan a mezőgazdasági táj 
megőrzésére és alkalmazásban lévő 
környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló
összehangolt megközelítések;

Or. de

Módosítás 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív 
megközelítések;

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezetében 
meghatározott, az éghajlatra és a 
környezetre kedvező hatást gyakorló 
mezőgazdasági gyakorlatokra irányuló 
kollektív megközelítések;

Or. en

Módosítás 1525
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív 
megközelítések;

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezetében 
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meghatározott, az éghajlatra és a 
környezetre kedvező hatást gyakorló 
mezőgazdasági gyakorlatokra irányuló 
kollektív megközelítések;

Or. fr

Módosítás 1526
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív 
megközelítések;

g) agrár-ökológiai rendszerekre,
környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív 
megközelítések;

Or. en

Módosítás 1527
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) társulások vagy szervezetek, illetve 
ilyen szervek és egyéni érdekeltek közötti 
együttműködés, amely hozzájárul a 
mezőgazdasági táj és a kulturális 
hagyaték megőrzéséhez;

Or. de

Módosítás 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a különösen a nőket és a fiatalokat 
célzó vidéki munkahelyteremtésre 
irányuló kollektív megközelítések;

Or. de

Módosítás 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az életminőség és a vidéki 
infrastruktúra javítására irányuló 
kollektív megközelítések;

Or. de

Módosítás 1530
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között az 
élelmiszer- és az energiatermelésben, 
valamint az ipari folyamatokban való 
felhasználásra szánt biomassza fenntartható 
termelése terén;

h) horizontális és vertikális együttműködés 
az ellátási lánc szereplői között az 
élelmiszer- és az energiatermelésben, 
valamint az ipari folyamatokban való 
felhasználásra szánt biomassza fenntartható 
termelése, illetve a gazdálkodást és 
különösen a mezőgazdasági rendszerek 
megőrzését szolgáló vízgazdálkodás és -
tárolás terén;
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Or. it

Módosítás 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a vidéki és városi térségek közötti 
kapcsolat előmozdítása a táplálkozási 
körforgás javítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Ide tartozik például olyan rendszerek kialakítása, amelyek a szerves hulladék összegyűjtésére, 
biogáz előállítására és a szántóföldek hulladékkal való trágyázásába irányuló beruházásokra 
irányulnak – amennyiben e hulladékanyag minősége elég magas ahhoz, hogy műtrágyának 
minősüljön.

Módosítás 1532
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az egy vagy több uniós vidékfejlesztési 
prioritás megvalósítását célzó helyi 
fejlesztési stratégiáknak a köz- és a 
magánszféra közötti, a(z) [CSF/2012]/EU 
rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározottaktól eltérő 
partnerségek által történő végrehajtása;

i) A módosítás a magyar nyelvú változatot 
nem érinti.

Or. bg

Módosítás 1533
Bas Eickhout
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) erdőgazdálkodási tervek vagy azokkal 
egyenértékű eszközök kidolgozása.

j) erdőgazdálkodási tervek kidolgozása, a 
fenntartható erdőgazdálkodással 
összhangban, beleértve a biológiai 
sokféleségre irányuló olyan 
intézkedéseket, amelyek célja, hogy a 
biológiai sokféleségre vonatkozó európai 
uniós stratégiával összhangban mérhető 
javulás következzen be az 
erdőgazdálkodástól függő, illetve általa 
érintett fajok és élőhelyek védettségi 
helyzetében;

Or. en

Módosítás 1534
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tudásátadás és a generációk közötti 
együttműködés előmozdítása, a 
gazdálkodásban a generációváltás 
ösztönzése és a mezőgazdasági területek 
átadásának megkönnyítése érdekében.

Or. ro

Módosítás 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

ja) együttműködés a vidéki térségekben a 
társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása terén;

Or. es

Módosítás 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) agrárélelmiszer-ipari szerződések 
előmozdítása olyan termelők és 
feldolgozók között, akik figyelembe veszik 
az árképzés során a termelési költségeket;

Or. es

Indokolás

Az élelmiszerlánc egyenlőtlenségeit ki kell igazítani. Ehhez az ágazati szervezeteken belül 
kollektív tárgyalásokra van szükség, amely során az árakat olyan konkrét paraméterekhez –
köztük a termelési költségekhez – kötik, amellyel biztosítani lehet, hogy a mezőgazdasági 
termelők gazdasági életképessége megmaradjon. 

Módosítás 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a vidéki turizmussal kapcsolatos 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
és/vagy marketingje.
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Or. de

Indokolás

A mezőgazdaságon alapuló turizmus kiépítése és marketingje rendkívül fontos a 
mezőgazdaság számára. A turizmus számos régióban szorosan kapcsolódik a 
mezőgazdasághoz.

Módosítás 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) „szociális mezőgazdasági” projektek 
kidolgozása (a „zöld gondozás” példája 
nyomán);

Or. de

Indokolás

A „zöld gondozás” elnevezésű uniós projekt példáját követő „szociális mezőgazdasághoz” 
hasonló új mezőgazdasági üzemek létrehozása fontos a regionális gazdaság szempontjából, 
minthogy az lehetőséget nyújt a gazdaságok számára kiegészítő jövedelem szerzéséhez.

Módosítás 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az állatbarát gazdálkodás előmozdítása 
az ellátási lánc szereplő közötti 
együttműködés révén;

Or. en
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Módosítás 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás csak újonnan kiépített 
klaszterek és hálózatok számára, valamint 
olyan klaszterek és hálózatok számára 
ítélhető oda, amelyek számukra új 
tevékenységbe kezdenek.

törölve

A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
műveletekhez nyújtott támogatás egyéni 
gazdasági szereplők számára is 
odaítélhető, amennyiben erre a 
vidékfejlesztési program lehetőséget 
biztosít.

Or. fr

Módosítás 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
műveletekhez nyújtott támogatás egyéni 
gazdasági szereplők számára is odaítélhető, 
amennyiben erre a vidékfejlesztési 
program lehetőséget biztosít.

A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
műveletekhez nyújtott támogatás egyéni 
gazdasági szereplők számára is odaítélhető, 
amennyiben erre a vidékfejlesztési 
program lehetőséget biztosít.

A (2) bekezdés szerinti műveletekhez 
nyújtott támogatás egyéni projektirányítók 
számára is odaítélhető, amennyiben 
partnerség alapján lépnek fel és erre a 
vidékfejlesztési program lehetőséget 
biztosít.

Or. fr
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Módosítás 1542
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Üzleti terv, erdőgazdálkodási terv vagy 
valamely azzal egyenértékű eszköz, illetve 
fejlesztési stratégia végrehajtása esetén a 
tagállamok a támogatást nyújthatják egy,
az együttműködés költségeit és a 
végrehajtott projekt költségeit egyaránt 
magában foglaló keretösszeg formájában, 
vagy fedezhetik kizárólag az 
együttműködés költségeit, és a projekt 
végrehajtásának finanszírozásához más 
intézkedésekhez vagy más uniós alapokhoz 
tartozó pénzeszközöket használhatnak fel.

(6) Az erdőgazdálkodási ágazatban folyó 
együttműködés esetében – a (2) bekezdés 
j) pontjában említett intézkedés kivételével 
– a támogatás egy erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű, a 
biológiai sokféleségre irányuló 
intézkedéseket is tartalmazó eszköz 
benyújtásától függ, abból a célból, hogy a 
biológiai sokféleségre vonatkozó európai 
uniós stratégiával összhangban mérhető 
javulás következzen be az 
erdőgazdálkodástól függő, illetve általa 
érintett fajok és élőhelyek védettségi 
helyzetében. Ezenkívül az erdészeti 
intézkedések finanszírozását a bevált 
erdőgazdálkodási gyakorlatok normája 
alapján kell meghatározni. Üzleti terv, 
erdőgazdálkodási terv vagy valamely azzal 
egyenértékű eszköz, illetve fejlesztési 
stratégia végrehajtása esetén a tagállamok a 
támogatást nyújthatják egy, az 
együttműködés költségeit és a végrehajtott 
projekt költségeit egyaránt magában 
foglaló keretösszeg formájában, vagy 
fedezhetik kizárólag az együttműködés 
költségeit, és a projekt végrehajtásának 
finanszírozásához más intézkedésekhez 
vagy más uniós alapokhoz tartozó 
pénzeszközöket használhatnak fel. A 
bioenergia használatára és előállítására 
irányuló mindennemű támogatásnak 
fenntarthatósági kritériumokon kell 
alapulnia. 

Or. en
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Módosítás 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ezen intézkedés keretében 
megvalósuló együttműködés kombinálható 
az ugyanazon a területen az EMVA-tól 
eltérő uniós alapok által támogatott 
projektekkel. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy ne fordulhasson elő 
túlkompenzáció ezen intézkedés más, 
nemzeti vagy uniós támogatási 
eszközökkel történő kombinálása 
következtében.

(9) Az ezen intézkedés keretében 
megvalósuló együttműködés kombinálható 
az ugyanazon a területen az EMVA-tól 
eltérő uniós alapok által támogatott 
projektekkel. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy ne fordulhasson elő 
túlkompenzáció ezen intézkedés más, 
nemzeti vagy uniós támogatási 
eszközökkel történő kombinálása 
következtében. A támogatható kísérleti 
projektek, klaszterek, hálózatok, rövid 
ellátási láncok és helyi piacok részletesebb 
jellemzőit a tagállamok által benyújtott 
programok határozzák meg.

Or. en

Módosítás 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
36 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 támogatható kísérleti 
projektek, klaszterek, hálózatok, rövid 
ellátási láncok és helyi piacok 
jellemzőinek részletesebb 
meghatározására vonatkozóan, valamint a 
(2) bekezdésben felsorolt művelettípusok 
támogatására vonatkozó feltételek 
tekintetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 1545
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
36 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 támogatható kísérleti 
projektek, klaszterek, hálózatok, rövid 
ellátási láncok és helyi piacok jellemzőinek 
részletesebb meghatározására vonatkozóan, 
valamint a (2) bekezdésben felsorolt 
művelettípusok támogatására vonatkozó 
feltételek tekintetében.

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a támogatható kísérleti 
projektek, klaszterek, hálózatok, rövid 
ellátási láncok és helyi piacok jellemzőinek 
részletesebb meghatározására vonatkozóan, 
valamint a (2) bekezdésben felsorolt 
művelettípusok támogatására vonatkozó 
feltételek tekintetében. Minden nemzeti 
vagy regionális programban 
meghatároznak egy minimális összeget az 
egyes helyi akciócsoportok által folytatott 
együttműködés támogatására.

Or. fr

Módosítás 1546
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1549
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Indokolás

A javaslatban szerepel, hogy az egyszerű, gördülékeny és megfelelő végrehajtás érdekében, 
illetve az 1. pillér célkitűzései között szereplő garantált jövedelemmel összhangban emeljék át 
a jövedelemstabilizáló eszközt a 2. pillérből az 1. pillérbe. Ezen eszközök 2. pillér 
(vidékfejlesztés) alatti használata a verseny torzulásához vagy annak közösségi szinten nem 
egységes alkalmazásához vezethet, tekintve, hogy a vidékfejlesztési program olyan regionális 
vagy helyi politika, amely végső soron a társfinanszírozási képességhez kapcsolódik.
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Módosítás 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott pénzügyi hozzájárulások;

Or. fr

Módosítás 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek vagy mezőgazdasági termelők 
csoportjainak vagy pedig a jövedelem 
biztosítását célzó rendszerekben való 
kormányzati pénzügyi részvételen 
keresztül kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 1552
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági
termelőknek vagy mezőgazdasági termelők 
társulásainak vagy szervezeteinek
kifizetett pénzügyi hozzájárulások;

Or. it

Módosítás 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek vagy a szövetkezeteiknek 
vagy az  xxx/xxx/EU rendelet (a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 106. cikke 
alapján elismert termelő szervezeteknek
kifizetett pénzügyi hozzájárulások;

Or. pt

Módosítás 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek, tüzek
és állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat-, 
növény- és erdőbiztosítás biztosítási 
díjaihoz nyújtott, közvetlenül a 
mezőgazdasági termelőknek és az erdészeti 
termékek előállítóinak kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások, vagy az újraerdősítés 
költségei;

Or. fr

Módosítás 1555
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek, a 
vadállomány – köztük madarak – és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. lv

Módosítás 1556
Herbert Dorfmann

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

aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatás közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek vagy a tagállam által elismert 
mezőgazdasági termelői szervezeteknek is 
odaítélhető, amennyiben azok kollektív 
biztosítási megállapodásokat kötöttek a 
tagjaik érdekében;

Or. it

Módosítás 1557
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok  vagy 
közvetlenül a mezőgazdasági termelők
számára állat- vagy növénybetegség vagy
káros fajok inváziója vagy környezeti 
esemény vagy éghajlati katasztrófa által 
okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. fr

Módosítás 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok vagy 
biztosítótársaságok számára állat- vagy 
növénybetegség vagy környezeti esemény, 
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veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

illetve kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 
például aszály által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

Or. es

Indokolás

A legtöbb tagállamban működik mezőgazdasági biztosítási rendszer, amelyet egyértelműen a 
mezőgazdasági termelők által viselt kockázat áthárítására terveztek. A biztosítási rendszer 
sokkal elterjedtebb és alkalmazásában rugalmasabb, mint a számos országban nem is létező 
kölcsönös kockázatkezelési rendszer. Biztosítani kell a tagállamoknak azt a rugalmasságot, 
hogy megválaszthassák, milyen formában kívánják ezt az eszközt a saját kockázatkezelési 
rendszereikkel összhangban alkalmazni.

Módosítás 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők vagy 
a szövetkezeteik vagy az  xxx/xxx/EU 
rendelet (a közös piacszervezésről szóló 
rendelet) 106. cikke alapján elismert 
termelő szervezetek számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. pt

Módosítás 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

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

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára kedvezőtlen éghajlati jelenségek 
vagy kártevőfertőzés, állat- vagy 
növénybetegség vagy környezeti esemény 
által okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állatbetegség, az állatokat vagy
növényeket károsító szervezetek vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

Or. fr

Módosítás 1562
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
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számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

Or. it

Módosítás 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek, például aszály vagy 
áradás által okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 1564
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, vagy kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek által okozott 
gazdasági veszteségek mezőgazdasági 
termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en
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Módosítás 1565
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

törölve

Or. de

Indokolás

Az ilyen jellegű jövedelemstabilizáló megoldások jóval kevésbé hatékonyak, mint az ehhez 
hasonló és rendelkezésre álló, előszerződéseken és határidős ügyleteken alapuló fedezeti 
lehetőségek. 
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Módosítás 1567
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

törölve

Or. en

Indokolás

A jövelemstabilizálás nem tekinthető a vidékfejlesztési alapok helyes felhasználásának, hiszen 
igen drága és instabil, illetve rendkívüli körülmények között többre is lehet szüksége, mint 
amennyit az egyes tagállamok számára a II. pillér alatt előirányoztak, amint ezt a Bizottság 
hatásvizsgálata is jelezte.

Módosítás 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

törölve

Or. en
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Módosítás 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

törölve

Or. es

Módosítás 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) egy kölcsönös kockázatkezelési alap
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

Or. it

Módosítás 1571
Paolo De Castro

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

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

Or. it

Módosítás 1572
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) a biztosítási díj kifizetéséhez és/vagy
kölcsönös kockázatkezelési alapok számára 
nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

Or. it

Módosítás 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 

c) a biztosítási díj kifizetéséhez való 
hozzájárulás és/vagy a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok számára nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások formájában 
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nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

biztosított jövedelemstabilizáló eszköz, 
amelynek célja ellentételezés nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett.

Or. it

Módosítás 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott, bevételkiesés elleni 
biztosítási eszközök és pénzügyi 
hozzájárulások formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek
jövedelme jelentős mértékben visszaesett, 
illetve azoknak a szövetkezeteknek vagy az  
xxx/xxx/EU rendelet (a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 106. cikke 
alapján elismert termelő szervezeteknek, 
amelyek gazdasági veszteségeket 
szenvedtek el.

Or. pt

Módosítás 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások



AM\909514HU.doc 91/185 PE494.480v01-00

HU

formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

vagy biztosítási díj formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

Or. es

Indokolás

Egyik uniós ország sem rendelkezik mostanáig tapasztalatokkal a jövedelemstabilizáló 
eszközöket illetően. A tagállamoknak ezért lehetőséget kell biztosítani, hogy a jelenlegi 
kockázatkezelési modellekkel kapcsolatosan ezt az eszközt kifejlesszék.  A legtöbb 
tagállamban ugyanakkor működik mezőgazdasági biztosítási rendszer, amelyet egyértelműen 
a mezőgazdasági termelők által viselt kockázat áthárítására terveztek.

Módosítás 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások
vagy biztosítási díj formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

Or. es

Indokolás

A rugalmasság ösztönzése érdekében, hogy a biztosítási mechanizmusok jövedelemstabilizáló 
eszközökbe való beépítése kivitelezhető és realisztikus legyen.

Módosítás 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások
vagy biztosítási díj formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

Or. es

Módosítás 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások
vagy biztosítási díj formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

Or. en

Módosítás 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
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termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett, vagy közvetlenül a 
mezőgazdasági termelők számára a 
jövedelmük jelentős visszaesése 
kockázatának fedetésére szolgáló 
biztosítási díj kifizetéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások.

Or. it

Módosítás 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) jövedelembiztosítási eszközök vagy
kölcsönös kockázatkezelési alapok számára 
nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

Or. fr

Módosítás 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása a mezőgazdasági termelőknek a 
jövedelmük jelentős mértékű visszaesése 
esetére.
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Or. en

Módosítás 1582
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 38., 39. és 40. cikkben említett 
eszközök értelmében a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó támogatásnak az 
egyes termelők veszteségeinek felmérésén 
vagy mutatóalapú rendszereken kell 
alapulnia (szabadon válaszható)

Or. en

Módosítás 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

törölve
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Or. es

Módosítás 1584
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség kitörése vagy
kedvezőtlen éghajlati jelenségek
következtében gazdasági veszteségeket 
szenvedtek el, illetve akiknek jövedelme 
jelentős mértékben visszaesett.

Or. en

Módosítás 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
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kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség kitörése,
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 
kártevőfertőzés vagy környezeti esemény 
következtében gazdasági veszteségeket 
szenvedtek el, illetve akiknek jövedelme 
jelentős mértékben visszaesett.

Or. en

Módosítás 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap vagy 
biztosítótársaság olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség kitörése vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

Or. es

Módosítás 1587
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek, valamely állat- vagy 
növénybetegség kitörése vagy környezeti 
esemény következtében gazdasági 
veszteségeket szenvedtek el, illetve 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett.

Or. it

Módosítás 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció 
ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében. A 
mezőgazdasági termelők 
jövedelemszintjének felmérésekor az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap keretében kapott közvetlen 
jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell 
venni.

törölve

Or. es
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Indokolás

Nincs szükség erre a kikötésre, mivel a veszteségek felmérésekor alkalmazott határértékek 
már eleve figyelembe vesznek minden jövedelmet, továbbá a bevételek és kiadások közötti 
különbségnek csak bizonyos, 70%-ot semmilyen esetben meg nem haladó százaléka 
kompenzálható. Ez azt jelenti, hogy minden mezőgazdasági termelőnek magának kell 
vállalnia a kockázat 30%-át.

Módosítás 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció 
ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében. A 
mezőgazdasági termelők 
jövedelemszintjének felmérésekor az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap36 keretében kapott közvetlen 
jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell 
venni.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció 
ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében.

Or. en

Módosítás 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés – 36 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/EU rendelete (…) az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapról 
(2014–2020), HL L […]., […]., […]. o.

törölve
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Or. en

Módosítás 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
37 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 39. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjában és a 40. cikk (4) bekezdésében 
említett, a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

törölve

Or. es

Indokolás

Nem logikus egy stabilizációs eszközt a második pillérhez kapcsolni (azaz tagállami 
finanszírozásúvá tenni), mivel míg egyes tagállamok a bevezetése mellett döntenek majd, 
mások nem. Ennek eredményeként egyes termelők kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek majd 
másokhoz képest, akiknek meglesznek a mindenkit érintő piaci válsággal való megbirkózáshoz 
szükséges eszközeik. Ez megbontja a piac egységességét.

Módosítás 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Termény-, állat- és növénybiztosítás
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
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biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.
(2)
A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
(3) 
A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj támogatható összegét.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. en
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Módosítás 1593
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Termény-, állat- és növénybiztosítás
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.
(2)
A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
(3)
A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 



PE494.480v01-00 102/185 AM\909514HU.doc

HU

kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj támogatható összegét.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. en

Módosítás 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Termény-, állat- és növénybiztosítás
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.
(2)
A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
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kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
(3)
A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj támogatható összegét.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. fr

Módosítás 1595
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Termény-, állat- és növénybiztosítás
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 



PE494.480v01-00 104/185 AM\909514HU.doc

HU

termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.
(2)
A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
(3)
A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj támogatható összegét.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. it

Módosítás 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a kedvezőtlen éghajlati 
jelenség, állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely, a
termékek és termelés valamennyi 
formájából származó bevételek jelentős 
csökkenését okozó növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket. A veszteséget egy adott év 
terméshozam-csökkenésének 
egyenértékeként számítják ki.

Or. es

Indokolás

A 30 %-os küszöb túl magas, és elriasztja a mezőgazdasági termelőket a kockázatkezelési 
eszközök használatától. A gazdaság hozamát kell alapul venni, mivel az árak és költségek 
volatilitása azt jelenti, hogy egyenként kell őket meghatározni minden egyes évben.

Módosítás 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a kedvezőtlen éghajlati 
jelenség, állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
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termésének több mint 30 %-át elpusztító
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedés által 
okozott veszteségeket. Az ilyen 
biztosításnak a biztosított ágazat átlagos 
éves termelése alapján számított 
veszteségeket kell fedeznie.

Or. en

Módosítás 1598
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves
termésének több mint 30 %-át elpusztító
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a mezőgazdasági termelő
éves termésének az átlagos éves terméshez 
képest több mint 15%-os csökkenését 
előidéző, kedvezőtlen éghajlati jelenség, 
állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely, a 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedés által 
okozott veszteségeket. Az átlagos éves 
termés kiszámításához a megelőző három 
év számadatait, vagy a legmagasabb és a 
legalacsonyabb számadatok kivételével a 
megelőző öt év számadatait, illetve 
megfelelően indokolt, kivételes esetekben 
a megelőző ötéves időszak bármely évének 
számadatait kell alapul venni.
Az okozott veszteségek mértékének 
felmérését a termékek egyes típusainak 
sajátos jellemzőihez lehet igazítani a 
következők alkalmazása révén:
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a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mennyisége) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók, vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók 
(csapadék, hőmérséklet stb.).

Or. pt

Módosítás 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 15 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

A veszteségek az egyes terméktípusok 
szerint, az egyes gazdaságok szintjén vagy 
összesített szinten meghatározott biológiai 
mutatók (a biomassza-veszteség 
mennyisége) vagy a terméshozam 
csökkenésére vonatkozó egyenértékű 
mutatók segítségével mérhetők.
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Or. pt

Módosítás 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

Az okozott kár mértékének felmérését a 
termékek egyes típusainak sajátos 
jellemzőihez is lehet igazítani a 
következők alkalmazása révén:
a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mennyisége) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók, vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók 
(csapadékmennyiség, hőmérséklet stb.).

Or. fr
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Módosítás 1601
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket. A mezőgazdasági termelők 
ilyen esemény által okozott egyéni 
veszteségeinek kiszámításához ellenőrzött 
mutatóalapú rendszerek használhatók.

Or. en

Indokolás

Az adminisztráció egyszerűsítésének érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy ha szeretnének, használhassanak mutatóalapú rendszereket a veszteségek kiszámítására.

Módosítás 1602
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
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biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő átlagos éves
termésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában a 
mezőgazdasági termelő
gabonatermesztésre és az egyes 
haszonállatfajokra vonatkozó átlagos éves
termelésének több mint 30 %-át elpusztító 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

Or. en

Módosítás 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) Amennyiben más kockázatok mellett 
az (1) bekezdésben említett biztosítékra is 
kiterjed a biztosítás, a biztosítási díj (1) 
bekezdésben említett biztosítéknak 
megfelelő része a 37. cikk (1) bekezdése a) 
pontja értelmében támogatható.

Or. fr

Módosítás 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1606
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Módosítás 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

Állat- és növénybetegségek vagy az 
állatokat, illetve növényeket károsító 
szervezetek általi károkozás, valamint 
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környezeti események esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

Or. fr

Módosítás 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események és kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok és 
biztosítások

Or. es

Módosítás 1609
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak 
meg kell felelnie a következő feltételeknek:

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatásnak ki kell terjednie az olyan 
kölcsönös kockázatkezelési alapokkal 
kapcsolatos adminisztrációs és technikai 
segítségnyújtásra, amelyek az állat- vagy 
növénybetegség vagy környezeti esemény 
által okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtanak pénzügyi 
hozzájárulást. Ahhoz, hogy támogatható 
legyen, az érintett kölcsönös 
kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie 
a következő feltételeknek:
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Or. en

Módosítás 1610
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában. Általános 
szabály azonban, hogy a mezőgazdasági 
termelők csak akkor kaphatnak 
kártérítést, ha minden szükséges 
óvintézkedést megtettek a gazdaságuk 
környezetkárosodással, állat- és 
növénybetegségekkel, valamint az 
éghajlat-változásból adódó eseményekkel 
szembeni ellenálló képességének növelése 
érdekében

Or. en

Módosítás 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek, 
szövetkezeteiknek vagy az xxx/2012/EU 
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kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

rendelet (a közös piacszervezésről szóló 
rendelet) 106. cikke alapján elismert 
termelő szervezeteknek válság esetén 
nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
betartásának felügyelete és ellenőrzése 
vonatkozásában. A tagállamok 
kombinálhatják a kölcsönös 
kockázatkezelési alapokat biztosítási 
rendszerekkel.

Or. pt

Módosítás 1612
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a kölcsönös 
kockázatkezelési alapokat biztosítási 
rendszerekkel és – többek között 
hitelszövetkezeteken keresztül nyújtott –
biztosítási együttműködéssel egészítik ki.

Or. bg

Módosítás 1613
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulások kizárólag 
a következőkhöz kapcsolódhatnak:

A kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz 
történő valamennyi közpénzből (például 
az EMVA-ból), nemzeti és regionális 
finanszírozásból származó pénzügyi
hozzájárulás kizárólag a következőkhöz
kapcsolódhat:

Or. en

Módosítás 1614
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulások kizárólag 
a következőkhöz kapcsolódhatnak:

A 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, kölcsönös kockázatkezelési 
alapokhoz történő pénzügyi 
hozzájárulások kizárólag a következőkhöz 
kapcsolódhatnak:

Or. fr

Módosítás 1615
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által 
a mezőgazdasági termelők számára 
pénzbeni ellentételezésként kifizetett 
összegekhez. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 

b) a kölcsönös kockázatkezelési alapok 
működtetésének adminisztrációs költségei.
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esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

Or. en

Módosítás 1616
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára pénzbeni 
ellentételezésként kifizetett összegekhez.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára pénzbeni 
ellentételezésként kifizetett összegekhez.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is, 
illetve a kölcsönös kockázatkezelési alap 
által piaci feltételekkel kötött biztosítások 
biztosítási díjainak fedezésére. Ezen 
összegek alternatívájaként a pénzügyi 
hozzájárulás a tőkeállomány 
gyarapítására is használható, a 
mezőgazdasági termelők által fizetett 
hozzájárulás legfeljebb 65 %-ának 
megfelelő mértékben. 

Or. it

Módosítás 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
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mezőgazdasági termelők számára pénzbeni 
ellentételezésként kifizetett összegekhez.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

mezőgazdasági termelők, szövetkezeteik 
vagy az xxx/2012/EU rendelet (a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 106. cikke 
alapján elismert termelő szervezetek
számára pénzbeni ellentételezésként 
kifizetett összegekhez.  Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők, szövetkezeteik 
vagy az xxx/2012/EU rendelet (a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 106. cikke 
alapján elismert termelő szervezetek
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

Or. pt

Módosítás 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára pénzbeni 
ellentételezésként kifizetett összegekhez.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára pénzbeni 
ellentételezésként kifizetett összegekhez.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek tőkéjének vagy kamatainak 
fedezéséhez is.

Or. en

Módosítás 1619
Herbert Dorfmann

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

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

törölve

Or. it

Módosítás 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

törölve

Or. pt

Módosítás 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

Részleges hozzájárulás nyújtható 
közpénzből a kezdőtőkéhez

Or. en

Módosítás 1622
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás. Nem nyújtható 
közpénzből pénzügyi hozzájárulás 
azokhoz az összegekhez, amelyeket a 
kölcsönös kockázatkezelési alap pénzbeni 
ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági 
termelőknek. 

Or. en

Módosítás 1623
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében 
vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek 
tekintetében ítélhető oda.

(4) Az állatbetegségek esetében pénzügyi 
hozzájárulás kizárólag azon betegségek 
tekintetében ítélhető oda, amelyek nem 
fenntarthatatlan rendszerek, mint az ipari 
gazdálkodás és a monokultúrák 
következményei

Or. en

Módosítás 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 

(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás a Nemzetközi 
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Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében
vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek 
tekintetében ítélhető oda.

Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket 
felsoroló jegyzékében és/vagy a 
90/424/EGK határozat mellékletében 
szereplő betegségek, valamint az ezen 
listákon nem szereplő bármely más új 
betegség tekintetében ítélhető oda.

Or. es

Indokolás

Napról napra több betegségtípus jelenik meg, amely korábban nem volt jelen az Unióban –
például a kéknyelv-betegség, a madárinfluenza vagy a Schmallenberg-vírus –, és amelyek 
határozottan élő veszélyt hordoznak magukban.

Módosítás 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1626
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1627
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A jövedelemstabilizálás nem tekinthető a vidékfejlesztési alapok helyes felhasználási 
módjának, hiszen igen drága és bizonytalan, illetve rendkívüli körülmények között nagyobb 
összegre is lehet szüksége, mint amekkorát az egyes tagállamok számára a II. pillér alatt 
előirányoztak, amint ezt a Bizottság hatásvizsgálata is jelezte.

Módosítás 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1629
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it
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Módosítás 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásában a jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a jövedelemveszteség 
70 %-ának erejéig nyújthatnak 
ellentételezést.

törölve

Or. de

Indokolás

Az ilyen jellegű jövedelemstabilizáló megoldások jóval kevésbé hatékonyak, mint az ehhez 
hasonló és rendelkezésre álló, előszerződéseken és határidős ügyleteken alapuló fedezeti 
lehetőségek. 

Módosítás 1631
Marit Paulsen, George Lyon

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

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon mezőgazdasági terményekből
szerzett jövedelmek összege. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

Or. en

Indokolás

A (37) preambulumbekezdésben megállapított célhoz való igazodás érdekében ezen 
intézkedésnek nem profitra, hanem a jövedelem bebiztosítására kell irányulnia.

Módosítás 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
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megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által vagy a
biztosítási szerződések keretében a
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést. Amennyiben 
ezen intézkedést a vidékfejlesztési 
programok részévé teszik, a 
támogatásokat az érintett tagállamban 
vagy régióban található gazdaság 
jövedelmére vonatkozó kockázat 
arányában osztják el.

Or. es

Indokolás

Az e cikkre vonatkozó módosítást annak biztosítása céljából javasoltuk, hogy a biztosítási 
díjak is támogathatók legyenek ezen jövedelemstabilizációs eszköz keretében, valamint hogy 
adott esetben tisztázzuk a vidékfejlesztési programokba való beletartozásuk esetét.

Módosítás 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
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ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A
támogatás akkor is odaítélhető, ha egy 
szövetkezet vagy termelői szervezet 
értékesített termelésének átlagos értéke 20 
%-kal magasabb az értékesített termelésre 
vonatkozó, a megelőző ötéves időszaknak 
a legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagnál. A
37. cikk (1) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásában a jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által vagy 
biztosítási rendszerek keretében a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség – illetve szövetkezetek 
vagy termelői szervezetek esetében az 
értékesített termelés átlagos értéke –
70 %-ának erejéig nyújthatnak 
ellentételezést.

Or. pt

Módosítás 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
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hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő a mezőgazdasági 
tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi 
termelési formából származó jövedelem, 
valamint minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által vagy 
biztosítási kérelmek keretében, illetve az 
alap által kötött biztosítási szerződésekből 
kifolyólag a mezőgazdasági termelők 
javára teljesített kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést

Or. it

Módosítás 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő a mezőgazdasági 
tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi 
termelési formából származó jövedelem, 
valamint minden közpénzből származó 
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mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által vagy a
biztosítási kérelmek keretében a
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

Or. it

Módosítás 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 47. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.

Or. es
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Módosítás 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.

Or. es

Indokolás

A biztosításokat és a biztosításból származó ellentételezés feltételeit a 37. cikk módosítása 
miatt kell belefoglalni ebbe a cikkbe.

Módosítás 1638
Izaskun Bilbao Barandica

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

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.

Or. es

Indokolás

A módosítás a 37. cikkhez fűzött módosítással van összhangban. Az inputköltségeket töröljük, 
mert az ágazatok nagy részében azok növekedése és a termények eladási árának 
befagyasztása az elsődleges oka a mezőgazdasági termelői jövedelem 
kiegyensúlyozatlanságának.

Módosítás 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
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visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.

Or. es

Módosítás 1640
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által vagy az alap 
által piaci feltételekkel kötött biztosítási 
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kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

szerződésekből kifolyólag a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést

Or. it

Módosítás 1641
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést. A 
mezőgazdasági termelők egyéni 
veszteségeinek kiszámításához ellenőrzött 
mutatóalapú rendszerek használhatók.

Or. en

Indokolás

Az adminisztráció egyszerűsítésének érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy ha szeretnének, használhassanak mutatóalapú rendszereket a veszteségek kiszámítására.
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Módosítás 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikkben meghatározott 
támogatáshoz hasonlóan abban az 
esetben is odaítélhető, ha az éves 
jövedelem visszaesésének mértéke 
meghaladja a mezőgazdasági termelő egy-
egy gabona- vagy haszonállattípusra 
vonatkozó termelési költségeinek 30 %-át. 
A gabona- vagy haszonállattípusra 
vonatkozó teljes jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás – és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket –, a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítótársaságok által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések, 
amelyek legfeljebb a jövedelemveszteség 
70 %-ának erejéig nyújthatnak 
ellentételezést.

Or. es

Módosítás 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak 
meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:

(2) Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak
és a biztosítási díjaknak meg kell felelniük
a következő feltételeknek:
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Or. es

Módosítás 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok és a 
biztosítási díjak létrehozásának és
kezelésének szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válság esetén 
nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
betartásának felügyelete és ellenőrzése 
vonatkozásában.

Or. es

Módosítás 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok és a 
biztosítási szerződések létrehozásának és
kezelésének szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válság esetén 
nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
betartásának felügyelete és ellenőrzése 
vonatkozásában.

Or. it
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Módosítás 1646
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait,
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és kezelésének szabályait –
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában –, továbbá a 
biztosítási szerződések létrehozásának és 
kezelésének szabályait.

Or. it

Módosítás 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek, 
szövetkezeteknek és termelői 
szervezeteknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.

Or. pt

Módosítás 1648
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

törölve

Or. it

Módosítás 1649
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett támogatás formája lehet a 
mezőgazdasági termelő kölcsönös 
kockázatkezelési alapba folyó 
befizetéseihez való pénzügyi hozzájárulás.

Or. it
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Módosítás 1650
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként, illetve az 
egyes mezőgazdasági termelők vagy azok 
csoportjai által megköthető biztosítások 
költségeinek részeként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is, illetve a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által piaci 
feltételekkel kötött biztosítások biztosítási 
díjainak fedezésére.

Ezen összegek alternatívájaként a 
pénzügyi hozzájárulás a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok 
tőkeállományának is használható, a 
mezőgazdasági termelők által fizetett 
hozzájárulás legfeljebb 65 %-ának 
megfelelő mértékben. 

Or. it

Módosítás 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
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azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként, illetve a 
mezőgazdasági termelők által megköthető 
biztosítások költségeinek részeként fizet ki 
a mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára felvett hitelek kamatainak 
fedezéséhez is, illetve a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által piaci 
feltételekkel kötött biztosítások biztosítási 
díjainak fedezésére. Ezen összegek 
alternatívájaként a pénzügyi hozzájárulás 
a kölcsönös kockázatkezelési alapok 
tőkeállományának is használható, a 
mezőgazdasági termelők által fizetett 
hozzájárulás legfeljebb 65 %-ának 
megfelelő mértékben.

Or. it

Módosítás 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás csak olyan 
biztosításokkal kapcsolatban nyújtható, 
amelyek kiterjednek az (1) bekezdésben 
említett jövedelemcsökkenésre, illetve 
ennek alternatívájaként kizárólag azokra 
az összegekre vonatkozhat, amelyeket a 
kölcsönös kockázatkezelési alap pénzbeni 
ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági 
termelőknek. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
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céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

Or. it

Módosítás 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat,
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 
kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, amelyek 
pénzbeni ellentételezésként a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által vagy biztosítási 
díjakon keresztül kerülnek kifizetésre a 
mezőgazdasági termelőknek számára.
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös kockázatkezelési 
alap által a mezőgazdasági termelők 
számára válság esetén nyújtandó pénzbeni 
ellentételezés céljára, piaci feltételekkel 
felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is.

Or. es

Módosítás 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek. Ezenkívül a 
pénzügyi hozzájárulás kapcsolódhat a 

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulás kizárólag 
azokra az összegekre vonatkozhat, 
amelyeket a kölcsönös kockázatkezelési 
alap pénzbeni ellentételezésként fizet ki a 
mezőgazdasági termelőknek, 
szövetkezeteknek és termelői 
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kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

szervezeteknek. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.

Or. pt

Módosítás 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett támogatás formája lehet a 
mezőgazdasági termelő kölcsönös 
kockázatkezelési alapba folyó 
befizetéseihez való pénzügyi hozzájárulás. 
A tagállamok szabályokat fektetnek le a 
mezőgazdasági termelők alaphoz való 
hozzájárulásának szabályozása 
tekintetében.

Or. it

Módosítás 1656
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

törölve

Or. it
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Módosítás 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

törölve

Or. pt

Módosítás 1658
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

A tagállamok szabályokat fektetnek le a 
mezőgazdasági termelők alaphoz való 
hozzájárulásának szabályozása 
tekintetében.

Or. it

Módosítás 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

Részleges hozzájárulás nyújtható 
közpénzből a kezdőtőkéhez.

Or. en



AM\909514HU.doc 141/185 PE494.480v01-00

HU

Módosítás 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

A kölcsönös kockázatkezelési alap kezdő
tőkeállományához közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

Or. it

Módosítás 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan megerősíti, hogy a 
mezőgazdasági termelő jövedelme 
jelentősen csökkent. A tagállamok adott 
esetben előzetesen megállapíthatják 
azokat a kritériumokat, amelyek alapján e 
hivatalos megerősítést megadottnak kell 
tekinteni. A biztosításból származó 
ellentételezést anélkül kifizetik, hogy 
bármilyen kikötést tennének a jövőbeli 
termelés módszerére vagy mennyiségére 
nézve.

Or. es

Indokolás

A biztosításokat és a biztosításból származó ellentételezés feltételeit a 37. cikk módosítása 
miatt kell belefoglalni ebbe a cikkbe.
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Módosítás 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az érintett tagállam illetékes hatósága 
hivatalosan megerősíti, hogy a
mezőgazdasági termelő jövedelme 
jelentősen csökkent.

Or. es

Módosítás 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.

Or. es

Módosítás 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosításból származó ellentételezést 
anélkül kifizetik, hogy bármilyen kikötést 
tennének a jövőbeli termelés módszerére 
vagy mennyiségére nézve.

Or. es
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Indokolás

Bele kell foglalni a biztosításokat és a biztosításból származó ellentételezés feltételeit.

Módosítás 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
Az intézkedések végrehajtására vonatkozó 
szabályok
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja az e szakaszban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat a 
következők tekintetében:
a) a mezőgazdasági, illetve erdészeti 
tanácsadási szolgáltatásokat, üzemvezetési 
vagy helyettesítési szolgáltatásokat nyújtó 
hatóságok vagy szervek kiválasztására 
irányuló eljárás és a 16. cikkben említett, 
tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
intézkedés keretében nyújtott támogatás 
mértékének fokozatos csökkentése;
b) az üzleti terv végrehajtása terén elért 
haladás tagállamok általi értékelése, a 
kifizetés módozatai, valamint a 20. 
cikkben említett, a vállalkozások 
fejlesztésére irányuló intézkedés keretében 
támogatott fiatal mezőgazdasági termelők 
más intézkedésekhez való hozzáférésére 
vonatkozó részletes szabályok;
c) az egyéb intézkedésektől való 
elhatárolás, az I. mellékletben 
használtaktól eltérő egységekre történő 
átváltás, a tranzakciós költségek 
kiszámítása és a kötelezettségvállalások 
átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben 
említett, az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó agrár-környezetvédelmi 
intézkedés, a 30. cikkben említett, az 
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ökológiai termeléssel kapcsolatos 
intézkedés és a 35. cikkben említett, az 
erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatásokra és az 
erdővédelemre vonatkozó intézkedés 
tekintetében;
d) az elmaradó jövedelemre vonatkozó 
általános feltevések alkalmazásának 
lehetősége a 29., a 30., a 31., a 32., a 34. 
és a 35. cikk szerinti intézkedések 
tekintetében, valamint az elmaradó 
jövedelem kiszámítására vonatkozó 
kritériumok;
e) a támogatási összeg kiszámítása 
azokban az esetekben, amikor valamely 
művelet több intézkedés keretében is 
támogatható.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1666
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
Az intézkedések végrehajtására vonatkozó 
szabályok
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja az e szakaszban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat a 
következők tekintetében:
a) a mezőgazdasági, illetve erdészeti 
tanácsadási szolgáltatásokat, üzemvezetési 
vagy helyettesítési szolgáltatásokat nyújtó 
hatóságok vagy szervek kiválasztására 
irányuló eljárás és a 16. cikkben említett, 
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tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
intézkedés keretében nyújtott támogatás 
mértékének fokozatos csökkentése;
b) az üzleti terv végrehajtása terén elért 
haladás tagállamok általi értékelése, a 
kifizetés módozatai, valamint a 20. 
cikkben említett, a vállalkozások 
fejlesztésére irányuló intézkedés keretében 
támogatott fiatal mezőgazdasági termelők 
más intézkedésekhez való hozzáférésére 
vonatkozó részletes szabályok;
c) az egyéb intézkedésektől való 
elhatárolás, az I. mellékletben 
használtaktól eltérő egységekre történő 
átváltás, a tranzakciós költségek 
kiszámítása és a kötelezettségvállalások 
átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben 
említett, az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó agrár-környezetvédelmi 
intézkedés, a 30. cikkben említett, az 
ökológiai termeléssel kapcsolatos 
intézkedés és a 35. cikkben említett, az 
erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatásokra és az 
erdővédelemre vonatkozó intézkedés 
tekintetében;
d) az elmaradó jövedelemre vonatkozó 
általános feltevések alkalmazásának 
lehetősége a 29., a 32., a 34. és a 35. cikk 
szerinti intézkedések tekintetében, 
valamint az elmaradó jövedelem 
kiszámítására vonatkozó kritériumok;
e) a támogatási összeg kiszámítása 
azokban az esetekben, amikor valamely 
művelet több intézkedés keretében is 
támogatható.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. it

Módosítás 1667
Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzleti terv végrehajtása terén elért 
haladás tagállamok általi értékelése, a 
kifizetés módozatai, valamint a 20. cikkben 
említett, a vállalkozások fejlesztésére 
irányuló intézkedés keretében támogatott 
fiatal mezőgazdasági termelők más 
intézkedésekhez való hozzáférésére 
vonatkozó részletes szabályok;

b) az üzleti terv végrehajtása terén elért 
haladás tagállamok általi értékelése;

Or. de

Indokolás

A további intézkedésekhez való hozzáférésre vonatkozó döntés nem pusztán szakmai jellegű.

Módosítás 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyéb intézkedésektől való 
elhatárolás, az I. mellékletben 
használtaktól eltérő egységekre történő 
átváltás, a tranzakciós költségek 
kiszámítása és a kötelezettségvállalások 
átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben 
említett, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
agrár-környezetvédelmi intézkedés, a 30. 
cikkben említett, az ökológiai termeléssel 
kapcsolatos intézkedés és a 35. cikkben 
említett, az erdő-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra és 
az erdővédelemre vonatkozó intézkedés 
tekintetében;

c) az egyéb intézkedésektől való 
elhatárolás, az I. mellékletben 
használtaktól eltérő egységekre történő 
átváltás, a tranzakciós költségek 
kiszámítása és a kötelezettségvállalások 
átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben 
említett, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
agrár-környezetvédelmi intézkedés, a 30. 
cikkben említett, az ökológiai termeléssel 
kapcsolatos intézkedés, a 34. cikkben 
említett állatjóléti intézkedés és a 35. 
cikkben említett, az erdő-környezetvédelmi 
és az éghajlattal kapcsolatos 
szolgáltatásokra és az erdővédelemre 
vonatkozó intézkedés tekintetében;

Or. en
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Indokolás

A 34. cikkben szintén esik szó tranzakciós költségekről, ezért a többi intézkedés tranzakciós 
költségei mellett ezeket is meg kell említeni ebben az összefüggésben.

Módosítás 1669
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 90. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kifizetés módozatai, valamint a 20. 
cikkben említett, a vállalkozások 
fejlesztésére irányuló intézkedés keretében 
támogatott fiatal mezőgazdasági termelők 
más intézkedésekhez való hozzáférésére 
vonatkozó részletes szabályok 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett további, az 
irányító hatóság és/vagy a kifizető 
ügynökség által rájuk átruházott 
feladatokat is elláthatnak.

(1) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 30. 
cikkében említett feladatok mellett a helyi 
akciócsoportok:

a) elláthatnak további, az irányító hatóság 
és/vagy a kifizető ügynökség által rájuk 
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átruházott feladatokat is, vagy
b) önállóan vagy partnerekkel együtt, 
helyi fejlesztési stratégia keretében széles
területi dimenziójú műveleteket – ún. 
ernyőprojekteket – is végrehajthatnak.

Or. en

Indokolás

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Módosítás 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett további, az 
irányító hatóság és/vagy a kifizető 
ügynökség által rájuk átruházott 
feladatokat is elláthatnak.

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett további, az 
irányító hatóság és/vagy a kifizető 
ügynökség által rájuk átruházott 
feladatokat is elláthatnak, kivéve, ha ezek a 
mezőgazdasági üzemekkel közvetlen 
kapcsolatban állnak.

Or. es

Indokolás

A gazdaságok tulajdonosait célzó különböző vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatban az 
ügyben illetékes hatóságoknak kell cselekedniük, és ezt nem lenne szabad a helyi 
akciócsoportokra átruházni.
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Módosítás 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfeljesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 50 %-át.

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfejlesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 80 %-át.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a helyi akciócsoportok jelentős problémáit a forrásokhoz jutás tekintetében 
az előlegek összegére vonatkozó százalék legfeljebb 80 %-ra emelését javasoljuk.

Módosítás 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés 
helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és 
végrehajtása céljából.

b) kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés 
közösség által irányított helyi fejlesztési 
stratégia kidolgozása és végrehajtása 
céljából.

Or. en

Módosítás 1674
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az emberi táplálkozás alternatív 
módjaira irányuló fellépések, az egészség 
javítására irányuló képzési és részvételi 
kezdeményezések, az élelmiszer-
önellátásra irányuló tevékenységek, 
valamint az élelmiszerek minőségével és 
az állatjóléttel kapcsolatos szempontokra 
irányuló fellépések ösztönzése.

Or. en

Módosítás 1675
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jobb egészségügyi ellátás, oktatás, 
kulturális tevékenységek és egyéb helyi 
közszolgáltatások tervezésében és 
végrehajtásában való helyi részvételt 
előmozdító fellépések

Or. en

Módosítás 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a b) pontban említett előkészítő 
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támogatás történhet a közpénzből nyújtott 
hozzájárulás akár 100 %-ának megfelelő 
előlegkifizetés formájában is, amennyiben 
a program erre lehetőséget nyújt.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk egy új bekezdés hozzáadását, amely szabályokat fektet le annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon akár 100 % előleg kifizetése az „ernyőprojektek” megvalósítására. Ezek 
olyan partnereket közvetlen módon bevonó projektek lennének, akik pénzügyi nehézségek 
miatt egyénileg nem jelentkeznek a támogatásért. „Ernyőprojektek” keretében a helyi 
akciócsoportok előzetesen is juttathatnának pénzügyi eszközöket a partnereiknek.

Módosítás 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az e rendelet 5. cikkében lefektetett 
prioritásokkal összeegyeztethető fejlesztési 
célkitűzéseken dolgozó szervek.

Or. es

Módosítás 1678
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
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor az 
együttműködési projekteket nem a helyi 
akciócsoportok választják ki, a tagállamok 
folyamatos pályázati rendszert hoznak létre 
az együttműködési projektekre 

A tagállamok folyamatos pályázati 
rendszert hoznak létre az együttműködési 
projektekre vonatkozóan.
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vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 1679
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor az 
együttműködési projekteket nem a helyi 
akciócsoportok választják ki, a tagállamok 
folyamatos pályázati rendszert hoznak létre 
az együttműködési projektekre 
vonatkozóan.

A tagállamok folyamatos pályázati 
rendszert hoznak létre az együttműködési 
projektekre vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor az 
együttműködési projekteket nem a helyi 
akciócsoportok választják ki, a tagállamok
folyamatos pályázati rendszert hoznak létre 
az együttműködési projektekre 
vonatkozóan.

Azokban az esetekben, amikor az 
együttműködési projekteket nem a helyi 
akciócsoportok választják ki, a tagállamok 
pályázati rendszert hoznak létre az 
együttműködési projektekre vonatkozóan, 
figyelembe véve a Bizottság által e célból 
meghatározott határidőket.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, hogy az egész Unióra nézve közös határidőt vezessenek be a transznacionális 
együttműködési projektekre vonatkozó ajánlattételi felhívásokkal kapcsolatban, mivel szinte 
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lehetetlen közös határidő nélkül kézben tartani az ilyen eljárásokat.

Módosítás 1681
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 
helyi fejlesztési stratégiáról való 
tájékoztatásra irányuló fellépések, 
valamint a projektfejlesztési feladatok 
költségei.

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek az 
érdekeltek közötti információcsere 
elősegítése, a helyi fejlesztési stratégiával 
kapcsolatos tájékoztatás és annak 
előmozdítása, valamint a potenciális 
kedvezményezettek projektkidolgozásban 
és pályázatírásban történő támogatása 
során felmerülő költségek

Or. en

Módosítás 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 
helyi fejlesztési stratégiáról való 
tájékoztatásra irányuló fellépések, 
valamint a projektfejlesztési feladatok 
költségei.

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek az 
érdekeltek közötti információcsere 
elősegítése, a helyi fejlesztési stratégiával 
kapcsolatos tájékoztatás és annak 
előmozdítása, valamint a potenciális 
kedvezményezettek projektkidolgozásban 
és pályázatírásban történő támogatása 
során felmerülő költségek
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Or. en

Módosítás 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 
helyi fejlesztési stratégiáról való 
tájékoztatásra irányuló fellépések, valamint 
a projektfejlesztési feladatok költségei.

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
meghatározott feladatok, a helyi fejlesztési 
stratégiáról való tájékoztatásra irányuló 
fellépések és a projektfejlesztési feladatok 
költségei.

Or. es

Indokolás

A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkének (3) bekezdése meghatározza azokat a kötelező 
feladatokat, amiket a helyi akciócsoportoknak ki kell dolgozniuk. Ezért konkrétan hivatkozni 
kell az ezen feladatok kivitelezéséhez használható forrásokra.

Módosítás 1684
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek 
az EMVA keretében támogathatók 
legyenek, az adott beruházástípusra 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
előzetesen értékelni kell a várható 
környezeti hatást, amennyiben a 
beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást 
gyakorol a környezetre.

törölve
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Or. it

Módosítás 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek 
az EMVA keretében támogathatók 
legyenek, az adott beruházástípusra 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
előzetesen értékelni kell a várható 
környezeti hatást, amennyiben a 
beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást 
gyakorol a környezetre.

törölve

Or. pl

Indokolás

Javasoljuk ezeknek a minden művelettel kapcsolatban környezeti hatásvizsgálatot 
megkövetelő előírásoknak az eltávolítását. Egyértelművé kell tenni, hogy ilyen 
hatásvizsgálatokat csak azok előtt a beruházások előtt kell végezni, amelyekkel kapcsolatban 
ezt a hatályos szabályok megkövetelik.

Módosítás 1686
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
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek 
az EMVA keretében támogathatók 
legyenek, az adott beruházástípusra 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
előzetesen értékelni kell a várható 
környezeti hatást, amennyiben a 

törölve



PE494.480v01-00 156/185 AM\909514HU.doc

HU

beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást 
gyakorol a környezetre.

Or. it

Módosítás 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek 
az EMVA keretében támogathatók 
legyenek, az adott beruházástípusra 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
előzetesen értékelni kell a várható 
környezeti hatást, amennyiben a 
beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást 
gyakorol a környezetre.

törölve

Or. it

Módosítás 1688
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.
Csak olyan beruházások támogathatók, 
amelyek jelentősen hozzájárulnak a 
környezetvédelemhez, az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez és az állatjóléthez, 
valamint jelentősen túlmutatnak a 
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törvényben foglalt normákon.

Or. en

Módosítás 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.
Olyan tenyésztési rendszerekbe történő 
beruházások nem támogathatók, amelyek 
káros hatással lehetnek az állatjólétre.

Or. en

Módosítás 1690
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.
A tagállamok előnyben részesítik azokat a 
beruházásokat, amelyek jelentősen 
javítják a gazdaságok környezettel, 
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éghajlattal és állatjóléttel kapcsolatos 
teljesítményét; amelyek segítenek a 
mezőgazdasági termelők bevételi 
forrásainak változatosabbá tételében; 
továbbá amelyek során a mezőgazdasági 
termelők, vállalatok, illetve vidékfejlesztési 
társulások és hálózatok közös fellépéseket 
és beruházásokat valósítanak meg. 

Or. en

Módosítás 1691
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is 
beleértve – vagy fejlesztése;

a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is 
beleértve – vagy fejlesztése, előnyben 
részesítve az energiatakarékos és 
környezetbarát építőanyagokat

Or. en

Módosítás 1692
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új gépek és berendezések – ideértve a 
számítógépes szoftvereket is – vásárlása 
vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig;

b) gépek és berendezések – ideértve a 
számítógépes szoftvereket is – vásárlása 
vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig; ezeknek a 
beruházásoknak figyelembe kell venniük 
a legjobb energiahatékonyságra 
vonatkozó szabványokat, és választ kell 
adniuk az éghajlatváltozással, valamint a 
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biológiai sokféleség csökkenésével és a 
talaj termékenységének romlásával 
kapcsolatos kihívásokra;

Or. en

Módosítás 1693
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új gépek és berendezések – ideértve a 
számítógépes szoftvereket is – vásárlása 
vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig;

b) gépek és berendezések – ideértve a 
számítógépes szoftvereket is – vásárlása 
vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig;

Or. fr

Módosítás 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A fenntartható és gazdaságilag 
életképes termelési módszereket 
előmozdító tanácsadás vásárlása.

Or. en

Módosítás 1695
Britta Reimers

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

ca) A fenntartható és gazdaságilag 
életképes termelési módszereket 
előmozdító tanácsadás vásárlása

Or. en

Indokolás

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Módosítás 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vizsgálatok költségei a termelési 
módszerek fenntarthatóságának és 
gazdasági életképességének biztosítása 
érdekében.

Or. es

Módosítás 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamok elsőbbségi hozzáférést 
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biztosítanak a beruházásokra vonatkozó 
ösztönzőkhöz, valamint a finanszírozáshoz 
való 20 %-kal magasabb hozzájárulást 
garantálnak azon gazdaságok számára, 
amelyek a mezőgazdasági területek 
konszolidációja révén nagyobb méretű 
termelési egységekké válnak.

Or. it

Módosítás 1698
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely épület felépítése vagy 
jelentős felújítása esetében kizárólag azok 
a beruházások vehetők figyelembe 
támogatható kiadásként, amelyek 
biztosítják, hogy az épület 
energiaigényének legalább 50 %-át 
megújuló energiaforrásból fedezzék.

Or. en

Módosítás 1699
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 

törölve
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Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

Or. it

Módosítás 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

törölve

Or. pt

Módosítás 1701
Maria do Céu Patrão Neves

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

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

törölve

Or. pt

Módosítás 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve,
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyeket olyan 
területeken hajtanak végre, amelyek
tekintetében a 2000/60/EK irányelv 
értelmében vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
és ezekhez kapcsolódóan végrehajtási 
programok készültek, és amelyek 
összhangban vannak az ilyen tervek 
környezeti célkitűzéseivel. Az új 
öntözőberendezések beszerzésére, illetve a 
meglévők kibővítésére vonatkozó
beruházások esetében független környezeti
elemzésnek kell bizonyítékot szolgáltatnia 
arra, hogy az érintett beruházás 
fenntartható és nem gyakorol kedvezőtlen 
hatást a környezetre.
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Or. de

Módosítás 1703
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve,
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyeket olyan 
területeken hajtanak végre, amelyekre a 
2000/60/EK irányelv értelmében 
kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
és intézkedési programok vonatkoznak, és 
összhangban állnak azok környezeti 
célkitűzéseivel. Azokhoz a 
beruházásokhoz, amelyek az öntözött 
terület kibővítését eredményezik, 
független környezeti elemzésre is szükség
van.

Or. en

Indokolás

Nem szabad különbséget tenni a régi és új tagállamok között, ellenben olyan keretet kell 
teremteni valamennyi tagállam számára, amely biztosítja, hogy az öntözéssel kapcsolatos 
beruházások nem gyakorolnak kedvezőtlen hatást a vízkészletekre. Ennek a keretnek 
szigorúbbnak kell lennie azokban az esetekben, amikor a beruházások az öntözött területek 
kibővítésére irányulnak, a megnövekedett kockázat figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a keret alkalmazásakor teljesítendő 
minimumkövetelményeket határozzon meg.

Módosítás 1704
Marian-Jean Marinescu

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

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve,
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyeket olyan 
területeken hajtanak végre, amelyekre a 
2000/60/EK irányelv értelmében 
kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
és intézkedési programok vonatkoznak, és 
összhangban állnak azok környezeti 
célkitűzéseivel. Azokhoz a 
beruházásokhoz, amelyek az öntözött 
terület kibővítését eredményezik, 
független környezeti elemzésre is szükség 
van.

Or. en

Módosítás 1705
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek teljesítik az 
alábbi feltételeket:

a) a beruházás teljes területét, továbbá az 
olyan további területeket érintő vízgyűjtő-
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gazdálkodási tervről tájékoztatták a 
Bizottságot a 2000/60/EK irányelv 
értelmében, amelyek környezetére 
hatással lehet a beruházás. A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervet intézkedési 
programnak kell kísérnie, amellyel 
összeegyeztethetőnek kell lennie a 
beruházásnak;
b) rendelkezniük kell a felhasznált 
vízmennyiség mérését a támogatott 
beruházás szintjén lehetővé tevő 
vízórákkal, illetve üzembe kell helyezniük 
ilyen vízórákat a beruházás részeként; 
c) a már létező öntözőberendezések 
fejlesztésével kapcsolatos beruházások 
közül csak azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek:
i. a vízfelhasználás hatékonyságának 
legalább 20 %-os javulásához vezetnek;
ii. olyan víztesteket érint, amelyek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
vízminőséggel kapcsolatos okok miatt 
jónál rosszabb minősítést kaptak; az egyes 
gazdaságok szintjén a vízfelhasználás 
legalább 20 %-os csökkenését biztosítja; 
az olyan víztározók területén folytatott 
beruházások, amelyek lehetővé teszik a 
lecsapolt víz helyettesítését a 
legalacsonyabb vízállások esetén, minden 
további feltétel nélkül támogathatók;
d) a hidraulikus hálózatok kibővítéséhez 
kapcsolódó beruházások közül csak azok 
minősülnek támogathatónak, amelyek:
i. esetében a vizet mezőgazdasági célokra 
használják; valamint
ii. nem érintenek olyan víztesteket, 
amelyek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
vízminőséggel kapcsolatos okok miatt 
jónál rosszabb minősítést kaptak.

Or. fr
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Módosítás 1706
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek teljesítik az 
alábbi feltételeket:

a) a beruházás teljes területét, továbbá az 
olyan további területeket érintő vízgyűjtő-
gazdálkodási tervről tájékoztatták a 
Bizottságot a 2000/60/EK irányelv 
értelmében, amelyek környezetére 
hatással lehet a beruházás. A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervet intézkedési 
programnak kell kísérnie, amellyel 
összeegyeztethetőnek kell lennie a 
beruházásnak.
b) rendelkezniük kell a felhasznált 
vízmennyiség mérését a támogatott 
beruházás szintjén lehetővé tevő 
vízórákkal, illetve üzembe kell helyezniük 
ilyen vízórákat a beruházás részeként; 
c) a már létező öntözőberendezések 
fejlesztésével kapcsolatos beruházások 
közül csak azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek:
i. a vízfelhasználás hatékonyságának 
legalább 25 %-os javulásához vezetnek;
ii. olyan víztesteket érint, amelyek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
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vízminőséggel kapcsolatos okok miatt 
jónál rosszabb minősítést kaptak; az egyes 
gazdaságok szintjén a vízfelhasználás 
legalább 20 %-os csökkenését biztosítja; 
iii. az olyan víztározók területén folytatott 
beruházásokra, amelyek lehetővé teszik a 
lecsapolt víz helyettesítését a 
legalacsonyabb vízállások esetén, sem az 
i., sem a ii. pontban előírt követelmények 
nem vonatkoznak.
d) a hidraulikus hálózatok kibővítéséhez 
kapcsolódó beruházások közül csak azok 
minősülnek támogathatónak, amelyek: 
i. esetében a vizet mezőgazdasági célokra 
használják; 
ii. nem érintenek olyan víztesteket, 
amelyek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
vízminőséggel kapcsolatos okok miatt 
jónál rosszabb minősítést kaptak; 
valamint
iii. független környezeti elemzés 
kimutatása szerint nem gyakorolnak 
káros hatást a környezetre.

Or. fr

Módosítás 1707
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek  
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tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

a) a létező berendezésekkel és a tárolási és 
közlekedési infrastruktúrákkal 
kapcsolatosak, és amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 10%-os csökkenését 
eredményezik; amelyek a berendezések és 
a teleköntözési gyakorlatok 
modernizálásával kapcsolatosak, és 
amelyek a vízfelhasználás korábbi 
mértékének legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre;
b) új öntözőberendezések beszerzésére 
irányulnak, és amelyek egy 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó – azaz kizárólag 
vízfelhasználás szempontjából hatékony 
rendszereken és berendezéseken alapuló –
területi stratégia részét képezik.

Or. fr

Módosítás 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások (3) Az öntözéssel kapcsolatos 
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közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

infrastruktúrák és berendezések közül 
kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek célja a 
következő: a mezőgazdasági víz- és 
energiafelhasználás nagyobb 
hatékonysága; biztosabb vízellátás a 
mezőgazdasági termények tekintetében; új 
öntözött területekbe történő beruházás a 
vidékfejlesztéshez és a területi
egyensúlyteremtéshez hozzájáruló nemzeti 
érdekű tervek vagy regionális politikai 
tervek értelmében. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 90. 
cikknek megfelelően a vízfelhasználás 
hatékonyságával és az öntözőberendezés 
környezetvédelmi teljesítményével 
kapcsolatos minimális előírásokat 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. es

Indokolás

Az új területek öntözésére és az öntözött területek konszolidálására irányuló fellépések nem 
zárhatók ki az EMVA-ból. Továbbá előfordulhat, hogy szennyvíztisztító telepekről nyert 
újrahasznosított szennyvizet használnak, és ez – habár nem jelenti a vízfelhasználás 
mértékének csökkenését – környezeti szempontból hasznos. Ezt szintén nem lehet kizárni az 
EMVA-ból. Az energiahatékonyság növelésére irányuló öntözést sem zárhatjuk ki.

Módosítás 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy 

(3) Az öntözéssel kapcsolatos
infrastruktúrák és berendezések közül 
kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek célja a
következő: a mezőgazdasági víz- és 
energiafelhasználás nagyobb 
hatékonysága; biztosabb vízellátás a 
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azt követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az 
új öntözőberendezések beszerzésére 
irányuló beruházások, amennyiben 
környezeti elemzés bizonyítja, hogy az 
érintett beruházás fenntartható és nem 
gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.

mezőgazdasági termények tekintetében; új 
öntözött területekbe történő beruházás a 
vidékfejlesztéshez és a területi 
egyensúlyteremtéshez hozzájáruló nemzeti 
érdekű tervek vagy regionális politikai 
tervek értelmében. Minden esetben 
bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy az 
érintett beruházás fenntartható és nem 
gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.

Or. es

Módosítás 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt 
követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az új 
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
beruházások, amennyiben környezeti 
elemzés bizonyítja, hogy az érintett 
beruházás fenntartható és nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos 
infrastruktúrák és berendezések közül 
kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek célja a 
következő: a mezőgazdasági víz- és 
energiafelhasználás nagyobb 
hatékonysága; biztosabb vízellátás a 
mezőgazdasági termények tekintetében; új 
öntözött területekbe történő beruházás a 
vidékfejlesztéshez és a területi 
egyensúlyteremtéshez hozzájáruló nemzeti 
érdekű tervek vagy regionális politikai 
tervek értelmében. Minden esetben 
bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy az 
érintett beruházás fenntartható és nem 
gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.

Or. es

Módosítás 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra,

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

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt 
követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az új
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
beruházások, amennyiben környezeti 
elemzés bizonyítja, hogy az érintett 
beruházás fenntartható és nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos 
infrastruktúrák és berendezések közül 
kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek célja a 
következő: a mezőgazdasági víz- és 
energiafelhasználás nagyobb 
hatékonysága; biztosabb vízellátás a 
mezőgazdasági termények tekintetében; új 
öntözött területekbe történő beruházás a 
vidékfejlesztéshez és a területi 
egyensúlyteremtéshez hozzájáruló nemzeti 
érdekű tervek vagy regionális politikai 
tervek értelmében. Minden esetben 
bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy az 
érintett beruházás fenntartható és nem 
gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.

Or. es

Indokolás

Rendelkezni kell az új öntözött területekre vonatkozó beruházásokról, különösen a dél-európai 
országok tekintetében. Továbbá úgy véljük, hogy a vízfelhasználás csökkentésére vonatkozó 
25 % túlságosan magas.

Módosítás 1712
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos 
beruházások közül kizárólag azok 
minősülnek támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 

(3) Az új öntözőberendezések beszerzésére 
irányuló beruházások akkor minősülnek 
támogathatónak, ha a szóban forgó 
beruházással kapcsolatban kimutatták, 
hogy fenntartható és összhangban van a 
víz-keretirányelvvel. A meglévő 
rendszerek modernizálására vonatkozó 
beruházások akkor minősülnek 
támogathatónak, ha bizonyított, hogy a 
víz-keretirányelv értelmében kidolgozott, 
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beszerzésére irányuló beruházások,
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

hatékony vízfelhasználásra vonatkozó 
nemzeti tervekben előírt paramétereknek 
megfelelően javítja a vízfelhasználás 
mértékét.

Or. pt

Módosítás 1713
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja,
hogy az érintett beruházás fenntartható és
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözés esetében az új – köztük a 
már létező öntözőrendszerek 
vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre és a gazdálkodás 
fenntarthatóságára tett lépésekre irányuló 
– beruházások minősülnek 
támogathatónak. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 90.
cikknek megfelelően a vízfelhasználás 
hatékonyságával és az öntözőberendezés 
környezetvédelmi teljesítményével 
kapcsolatos minimális előírásokat 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. it

Módosítás 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 

(3) Az öntözés esetén az új – köztük a már 
létező öntözőrendszerek 
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támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy 
azt követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az 
új öntözőberendezések beszerzésére 
irányuló beruházások, amennyiben 
környezeti elemzés bizonyítja, hogy az 
érintett beruházás fenntartható és nem 
gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre.

vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre irányuló – beruházások 
minősülnek támogathatónak. A tagállamok 
minimumkövetelményeket határoznak 
meg a vízfelhasználás hatékonyságával és 
az öntözőberendezés környezetvédelmi 
teljesítményével kapcsolatban. 

Or. it

Módosítás 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözés esetében az új – köztük a 
gazdálkodás és a növénytermesztési 
rendszerek fenntarthatóságára, és/vagy a 
már létező öntözőrendszerek 
vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre tett lépésekre irányuló –
beruházások minősülnek támogathatónak.

Or. it
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Módosítás 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Az öntözés esetében az új – köztük a 
már létező öntözőrendszerek 
vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre és a szennyvíz 
újrahasznosításának előmozdítására 
irányuló – beruházások minősülnek 
támogathatónak. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

Or. en

Módosítás 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 

(3) Az öntözés esetén az új – köztük a már 
létező öntözőrendszerek 
vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre irányuló – beruházások 
minősülnek támogathatónak. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt 
követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az új 
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
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beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

beruházások, amennyiben környezeti 
elemzés bizonyítja – ha a környezeti 
elemzés elvégzését törvény követeli meg –, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

Or. en

Indokolás

A 32. módosításból következik.

Módosítás 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt 
követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az új 
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
beruházások, amennyiben környezeti 
elemzés bizonyítja, hogy az érintett 
beruházás fenntartható és nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik, valamint 
amelyek a pozitív környezeti hatással bíró 
öntözőberendezések naprakésszé tételére 
irányulnak. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

Or. es

Módosítás 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt 
követően csatlakoztak az Unióhoz, 
támogatható kiadásoknak tekinthetők az új 
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
beruházások, amennyiben környezeti
elemzés bizonyítja, hogy az érintett 
beruházás fenntartható és nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást a környezetre.

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a vízfelhasználás 
korábbi mértékének legalább 25%-os 
csökkenését eredményezik. E 
rendelkezéstől eltérve, azokban a 
tagállamokban, amelyek 2004-ben vagy azt
követően csatlakoztak az Unióhoz,
valamint amelyek a Földközi-tenger 
medencéjében találhatóak, támogatható 
kiadásoknak tekinthetők az új 
öntözőberendezések beszerzésére irányuló 
beruházások Az infrastruktúrát környezeti
elemzésnek vetik alá annak bizonyítása 
érdekében, hogy az érintett beruházás 
fenntartható és nem gyakorol kedvezőtlen 
hatást a környezetre.

Or. es

Indokolás

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Módosítás 1720
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az új öntözőberendezések 
beszerzésére vonatkozó beruházások 
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akkor minősülnek támogathatónak, ha a 
szóban forgó beruházással kapcsolatban 
kimutatták, hogy fenntartható és 
összhangban van a víz-keretirányelvvel. A 
meglévő rendszerek modernizálására 
vonatkozó beruházások akkor minősülnek 
támogathatónak, ha bizonyított, hogy a 
víz-keretirányelv értelmében kidolgozott, 
hatékony vízfelhasználásra vonatkozó 
nemzeti tervekben előírt paramétereknek 
megfelelően javítja a vízfelhasználás 
mértékét.

Or. pt

Módosítás 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági beruházások esetében 
nem nyújtható beruházási támogatás 
mezőgazdasági termelői jogok, támogatási 
jogosultságok, állatok, egynyári növények 
megvásárlásához, valamint az említett 
növények telepítéséhez. A természeti 
katasztrófák által károsított mezőgazdasági 
termelési potenciálnak a 19. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
helyreállítása esetében azonban az állatok 
vásárlására fordított kiadások is 
támogathatónak minősülhetnek.

(4) A mezőgazdasági beruházások esetében 
nem nyújtható beruházási támogatás 
mezőgazdasági termelői jogok, támogatási 
jogosultságok, állatok, egynyári növények 
megvásárlásához, valamint az említett 
növények telepítéséhez. A természeti 
katasztrófák és kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által károsított mezőgazdasági 
termelési potenciálnak a 19. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
helyreállítása esetében azonban az állatok 
vásárlására fordított kiadások is 
támogathatónak minősülhetnek.

Or. it

Módosítás 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben arra a vidékfejlesztési 
program lehetőséget biztosít, a 
beruházáshoz kapcsolódó támogatások 
kedvezményezettjei kérhetik az illetékes 
kifizető ügynökségtől a beruházáshoz 
kapcsolódó, közpénzből nyújtott 
támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő 
összegű előleg kifizetését.

törölve

Or. en

Indokolás

Úgy véljük, hogy nem indokolt az előzetes kifizetéseket kizárólag a beruházások esetére 
korlátozni. Ezért javasoljuk az (5) bekezdés törlését és olyan rendelkezés beiktatását a 70. 
cikkben, amely kimondja, hogy előleget a vidékfejlesztési program keretében elfogadott 
valamennyi művelet végrehajtása során fizetnek.

Módosítás 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők, 
továbbá azon feltételekkel kapcsolatban, 
amelyeket teljesíteni kell az 
öntözőrendszerek hatékonyságának 
javítására vonatkozó 
minimumkövetelményekkel kapcsolatban 
ahhoz, hogy a már létező rendszerekre 
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vagy azok bővítésére irányuló 
beruházások támogathatónak 
minősüljenek.

Or. de

Módosítás 1724
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők, 
valamint a vízfelhasználás 
hatékonyságára vonatkozó 
minimumkövetelményekkel kapcsolatban 
a meglévő öntözőrendszerekre vagy az 
öntözött területek kibővítésére irányuló 
beruházások esetében.

Or. en

Indokolás

Nem szabad különbséget tenni a régi és új tagállamok között, ellenben olyan keretet kell 
teremteni valamennyi tagállam számára, amely biztosítja, hogy az öntözéssel kapcsolatos 
beruházások nem gyakorolnak kedvezőtlen hatást a vízkészletekre. Ennek a keretnek 
szigorúbbnak kell lennie azokban az esetekben, amikor a beruházások az öntözött területek 
kibővítésére irányulnak, a megnövekedett kockázat figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a keret alkalmazásakor teljesítendő 
minimumkövetelményeket határozzon meg.

Módosítás 1725
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén egyéb, 
lízingszerződésekkel, használt 
berendezésekkel és egyszerű pótló 
beruházásokkal kapcsolatos költségek is 
támogatható kiadásoknak tekinthetők, 
valamint a vízfelhasználás 
hatékonyságára vonatkozó biztonsági 
minimumkövetelményekkel kapcsolatban 
a meglévő öntözőrendszerekre vagy az 
öntözött területek kibővítésére irányuló 
beruházások esetében.

Or. en

Indokolás

Nem szabad különbséget tenni a régi és új tagállamok között, ellenben olyan keretet kell 
teremteni valamennyi tagállam számára, amely biztosítja, hogy az öntözéssel kapcsolatos 
beruházások nem gyakorolnak kedvezőtlen hatást a vízkészletekre. Ennek a keretnek 
szigorúbbnak kell lennie azokban az esetekben, amikor a beruházások az öntözött területek 
kibővítésére irányulnak, a megnövekedett kockázat figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a keret alkalmazásakor teljesítendő 
minimumkövetelményeket határozzon meg.

Módosítás 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében 

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében 
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meghatározza az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő 
bánásmódot, a pénzügyi erőforrások 
megfelelőbb felhasználását és az 
intézkedések céljainak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban 
történő meghatározását. A kiválasztási 
kritériumok meghatározásakor a kisebb 
támogatások vonatkozásában figyelembe 
kell venni az arányosság elvét.

meghatározza az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák, hogy a mezőgazdasági 
üzemekre vonatkozó intézkedéseket csak a 
xxx/xxx/EU rendelet (a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) meghatározása szerinti 
„aktív mezőgazdasági termelőkre” 
alkalmazzák. Ezen kívül törekedni kell 
arra, hogy ezek a kritériumok biztosítsák a
kérelmezők közötti egyenlő bánásmódot, a 
pénzügyi erőforrások megfelelőbb 
felhasználását és az intézkedések céljainak 
az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
összhangban történő meghatározását. A 
kiválasztási kritériumok meghatározásakor 
a kisebb támogatások vonatkozásában 
figyelembe kell venni az arányosság elvét.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági üzemekre vonatkozó intézkedések révén nyújtott támogatásból csak a 
javasolt, a KAP közvetlen kifizetéseiről szóló rendelet meghatározása szerinti „aktív 
mezőgazdasági termelők” részesülhetnek. Ha teszünk ilyen megkülönböztetést az első pillér 
tekintetében, akkor ezt a második pillér esetében is meg kell tennünk.

Módosítás 1727
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében
meghatározza az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő 

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében 
meghatározhat az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő 
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bánásmódot, a pénzügyi erőforrások 
megfelelőbb felhasználását és az 
intézkedések céljainak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban 
történő meghatározását. A kiválasztási 
kritériumok meghatározásakor a kisebb 
támogatások vonatkozásában figyelembe 
kell venni az arányosság elvét.

bánásmódot, a pénzügyi erőforrások 
megfelelőbb felhasználását és az 
intézkedések céljainak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban 
történő meghatározását. A kiválasztási 
kritériumok meghatározásakor a kisebb 
támogatások vonatkozásában figyelembe 
kell venni az arányosság elvét.

Or. fr

Módosítás 1728
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében 
meghatározza az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő 
bánásmódot, a pénzügyi erőforrások 
megfelelőbb felhasználását és az 
intézkedések céljainak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban 
történő meghatározását. A kiválasztási 
kritériumok meghatározásakor a kisebb 
támogatások vonatkozásában figyelembe 
kell venni az arányosság elvét.

(1) A vidékfejlesztési program irányító 
hatósága a monitoringbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
valamennyi intézkedés tekintetében 
meghatározza az érintett intézkedés 
keretébe tartozó műveletekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Törekedni kell 
arra, hogy a kiválasztási kritériumok 
biztosítsák a kérelmezők közötti egyenlő 
bánásmódot, a pénzügyi erőforrások 
megfelelőbb felhasználását és az 
intézkedések céljainak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban 
történő meghatározását. A kiválasztási 
kritériumok meghatározásakor és 
alkalmazásakor figyelembe kell venni az 
arányosság elvét

Or. de

Módosítás 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát az irányító hatóság határozza
meg a program szintjén.

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát tagállami szinten határozzák
meg.

Or. it

Módosítás 1730
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát az irányító hatóság határozza
meg a program szintjén.

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát a tagállamok határozzák meg a 
program szintjén.

Or. de

Módosítás 1731
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát az irányító hatóság határozza 
meg a program szintjén.

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
szintjét az irányító hatóság határozza meg 
vidékfejlesztési programjában.

Or. en

Módosítás 1732
Peter Jahr
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát az irányító hatóság határozza meg 
a program szintjén.

E rendelet alkalmazásában a vidéki térség 
fogalmát az irányító hatóság határozza meg 
a program szintjén. Különböző konkrét 
területeket is kijelölhet egy adott 
intézkedésen belül, amennyiben ezt 
objektív okok indokolják.

Or. de

Módosítás 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szétosztható pénzeszközökből 
30 millió EUR-t ki kell vonni, és ezt az 
összeget az 56. cikkben említett, innovatív 
helyi együttműködési projektek számára 
odaítélhető díj finanszírozására kell 
fordítani.

törölve

Or. de


