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Módosítás 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtott támogatás

törölve

Or. en

Módosítás 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtott támogatás

törölve

Or. en

Módosítás 1248
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtott támogatás

törölve

Or. en

Módosítás 1249
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtott támogatás

Modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszerek kialakításához, 
környezetgazdálkodáshoz és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez
nyújtott támogatás

Or. en



AM\909517HU.doc 5/181 PE494.483v01-00

HU

Módosítás 1250
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható 
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

törölve

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,
b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint
c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

Or. de

Módosítás 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett (1) A tagállamok az éghajlat és a 
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alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható 
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra éves 
támogatást nyújtanak azon 
mezőgazdasági termelők számára, akik az 
1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében támogatásra 
jogosultak, amennyiben a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható 
hektárterületükön követik az alábbi 
gyakorlatok közül valamelyiket:
a) a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
nemzeti felső határ összegének legalább 
10%-át a második pilléren belüli célzott 
agrár-környezetvédelmi intézkedésekre 
fordítják: a jelenlegi szint felett és 100%-
ban uniós finanszírozásból;
b)(1) olyan mezőgazdasági termelők, akik 
eleve „zöldek”.
A tagállamok választhatnak az alábbi 
feltételek közül:
– biogazdálkodás,
– tanúsított, 100%-ban fenntartható 
mezőgazdaság,
– > 50% gyepterület vagy < 15 ha vagy a 
tagállam gazdaságai átlagos méretének 
1/3-a szántóterület (a tagállam választása
szerint),
– a gazdaság megművelt mezőgazdasági 
területének legalább 20%-a külön agrár-
környezetvédelmi programokban vesz 
részt,
– a gazdaság megművelt mezőgazdasági 
területének legalább 20%-a Natura 2000 
hálózat része,
– gazdaságok, amelyek támogatható 
területének legalább 20%-a erdő, 15 ha-
nál nem nagyobb területen.
b)(2) Egyéb / olyan mezőgazdasági 
termelők, akik nem eleve „zöldek”
A tagállamoknak az alábbi „zöldítési” 
intézkedések közül legalább hármat ki kell 
választaniuk, melyek kötelezőek lesznek a 
mezőgazdasági termelők számára.
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Alternatívaként a tagállamok lehetővé 
tehetik a mezőgazdasági termelők 
számára, hogy az adott tagállam által 
összeállított hosszabb listáról válasszanak 
három „zöldítési” intézkedést.
Az alaptámogatás független a 15%-os, 
„kizöldítésért” járó kifizetéstől.
A listának a következőket kell magában 
foglalnia:
– ökológiai prioritási területek;
az 5%-os ökológiai prioritási területekbe 
tartozó területek:
a gazdaság szántóföldterületei, melyek a 
Natura 2000 hálózat területén vagy más 
védett területen fekszenek. A gazdaság 
olyan földterületei, melyek külön agrár-
környezetvédelmi programok 
kedvezményezettjei. Olyan területek, 
amelyeken nem alkalmaznak ammónium-
nitrát műtrágyázást. Tájképi elemmel 
rendelkező földterületek (azaz erdősített 
területek, sövények, teraszok), védelmi 
sávok, műveletlen földterületetek (és 
parlagon hagyott területek).
Az állandó kultúrák által elfoglalt 
területekre nem vonatkoznak a 
követelmények.
Annak érdekében, hogy a környezet és a 
biológiai sokféleség számára az ökológiai 
prioritási területekre vonatkozó 
intézkedések minél több előnnyel 
járjanak, a tagállamok kollektív 
megközelítés alkalmazása mellett is 
dönthetnek, amelynek során a 
követelményeket regionális szinten teljesíti 
a mezőgazdasági termelők csoportja.
– a növénytermesztés diverzifikálása
– az állandó gyepterületek védelme,
az ökológiai prioritási területek 2%-a 
gyepterületen fekszik,
– felszínborítás/köztes kultúrák,
– legelők vagy más évelő növénnyel 



PE494.483v01-00 8/181 AM\909517HU.doc

HU

beültetett területek,
– trágyázási és/vagy talajgazdálkodási 
tervek,
– tanúsított energiahatékonyság (kevesebb 
segédanyag, jobb forráshatékonyság, 
alternatív energiák vagy megújuló 
forrásból származó nyersanagok 
biztosítása),
– a közvetlen kifizetésekre vonatkozó
nemzeti felső határ összegének [kevesebb 
mint 10%-át] célzott agrár-
környezetvédelmi intézkedésekre fordítják 
(a második pillér 4. és 5. prioritása): [a 
jelenlegi szint] felett és 100%-ban uniós 
finanszírozásból;
c) a kölcsönös megfeleltetés szabályai 
szerint az említett 2% az 50 hektárnál 
nagyobb területeken környezetvédelmi és 
éghajlatvédelmi célokra áll rendelkezésre, 
figyelembe véve a meglévő tájkép 
elemeket.

Or. de

Módosítás 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) A tagállamoknak jogukban áll éves 
támogatást nyújtani az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek az éghajlatváltozás és a
környezetvédelem szempontjából hasznos 
gyakorlatokhoz. A 29. cikk (4) bekezdése 
szerint „eleve zöld” kritériumoknak 
megfelelő mezőgazdasági termelők eleve 
jogosultak erre a támogatásra. A 
tagállamok négy intézkedést választanak 
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ki az alábbi listából, a mezőgazdasági 
termelők pedig a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható
hektárterületükön betartanak a nemzeti 
vagy regionális szinten kiválasztott
mezőgazdasági intézkedések közül kettőt:

Or. en

Módosítás 1253
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén
két olyan, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatot kell folytatnia, melyet a 
tagállam egy kimerítő európai listából 
választott ki.
A tagállamok egy kimerítő európai 
listából legalább öt, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatot választanak ki.
A tagállamok a következő, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokból 
választhatnak:

Or. fr

Módosítás 1254
Maria do Céu Patrão Neves

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

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági gyakorlatok 
közül kell legalább egyet kiválasztania és
folytatnia, azzal a feltétellel, hogy ez nem 
eredményezi üzemei termelési 
kapacitásának jelentős csökkenését:

Or. pt

Módosítás 1255
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) Kiegészítő éves kifizetés kell nyújtani 
azoknak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek, akik a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható
hektárterületükön az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül kettőt 
alkalmaznak:

Or. en

Módosítás 1256
Julie Girling

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

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) Kiegészítő éves kifizetés kell nyújtani 
azoknak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek, akik a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható
hektárterületükön az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül kettőt 
alkalmaznak:

Or. en

Módosítás 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) A tagállamok az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra éves 
támogatást nyújtanak azon 
mezőgazdasági termelők számára, akik az
1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében támogatásra jogosultak, 
amennyiben a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületükön az alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül hármat 
követnek:

Or. en

Indokolás

A korlátozott „menüjellegű” megközelítés több rugalmasságot biztosít a tagállamoknak és 
régióknak, hogy a „zöldítő” intézkedéseket saját körülményeikhez, igényeikhez és agronómiai 
feltételeikhez igazítsák. Kevésbé valószínű, hogy az egyenmegoldás alkalmazása jelentős 
előnyökkel járna a környezet és az éghajlat szempontjából.
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Módosítás 1258
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) A tagállamok éves kifizetést nyújtanak 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületükön az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül legalább 
hármat alkalmaznak:

Or. en

Módosítás 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett egységes 
támogatási rendszer keretében támogatásra 
jogosult mezőgazdasági termelő 
eldöntheti, hogy a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható 
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül legalább 
melyik hármat folytatja:

Or. en

Módosítás 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett egységes 
támogatási rendszer keretében támogatásra 
jogosult mezőgazdasági termelő 
eldöntheti, hogy a 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott támogatható 
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatok közül legalább 
melyik hármat folytatja:

Or. en

Módosítás 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelő kiegészítő támogatást kap, 
amennyiben a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi hat mezőgazdasági
gyakorlat közül négyet folytat:

Or. en

Módosítás 1262
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 2014 és 2020 közötti 
időszakban a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén
biztosítania kell a fenntartható 
gazdálkodási rendszerek felé történő 
dinamikus átmenetet, ami integrált 
fellépést jelent a környezettel, éghatjlattal, 
biodiverzitással, termőfölddel és 
vízgazdálkodással kapcsolatos 
kihívásokkal szemben, azaz:

Or. en

Indokolás

A fenntartható gazdálkodási rendszer felé történő dinamikus átmenet elegendő időt ad a 
mezőgazdasági termelők számára az új feltételekhez való alkalmazkodásra. A „zöldítés” 
célját szolgáló támogatásoknak ezért 2014-ben 20%-on kell kezdődniük, és 2020-ra kell 
elérniük az 50%-os szintet. A mezőgazdsági termelők az alaptámogatási rendszer 
kifizetéseinek 100%-át elveszítik, ha nem alkalmazzák megfelelő módon a „zöldítési” 
intézkedéseket.

Módosítás 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 

(1) A tagállamok az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra éves 
támogatást nyújtanak azon 
mezőgazdasági termelők számára, akik az
1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében támogatásra jogosultak, 
amennyiben a 25. cikk (2) bekezdésében 
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folytatnia: meghatározott támogatható
hektárterületükön, amelyre vonatkozóan 
kérelmet nyújtottak be, az alábbi 
gyakorlatokat követik:

Or. it

Módosítás 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Kiegészítő kifizetés kell nyújtani annak
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében támogatásra jogosult 
mezőgazdasági termelőnek, akik az 1. 
fejezetben említett alaptámogatási 
rendszerben és a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat folytatja:

Or. en

Módosítás 1265
Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Kiegészítő kifizetés kell nyújtani annak
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében támogatásra jogosult 
mezőgazdasági termelőnek, akik az 1. 
fejezetben említett alaptámogatási 
rendszerben és a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
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előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat folytatja:

Or. en

Módosítás 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható
hektárterületén az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

(1) A tagállamok kiegészítő kifizetéseket 
nyújtanak annak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek, aki gazdaságában a 25. cikk
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületen az éghajlat és 
a környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat folytatja:

Or. es

Módosítás 1267
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Kiegészítő kifizetést kell nyújtani 
annak a mezőgazdasági termelőnek, akik a 
25. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületén az éghajlat és 
a környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat folytatja:

Or. fr
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Módosítás 1268
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelő pályázhat az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
gyakorlatok kiegészítő támogatására, 
amennyiben a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat folytatja:

Or. en

Módosítás 1269
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelő pályázhat az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös 
gyakorlatok kiegészítő támogatására, 
amennyiben a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat folytatja:

Or. en
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Módosítás 1270
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelő további kifizetésre jogosult, ha a 
25. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületén az éghajlat és 
a környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat folytatja:

Or. it

Módosítás 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén
vagy állattartó üzemében az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

Or. es

Módosítás 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatcsomagot kell alkalmaznia:

Or. en

Módosítás 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági
gyakorlatcsomagot kell alkalmaznia:

Or. en

Módosítás 1274
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett (1) Az 1. fejezetben említett 



PE494.483v01-00 20/181 AM\909517HU.doc

HU

alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat, a táj és a környezet 
szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

Or. en

Módosítás 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 26. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületén 
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

Or. en

Indokolás

A „zöldítési” követelménynek a mezőgazdasági üzem valamennyi parcellája helyett azokra a 
parcellákra kell korlátozódnia, amelyek a mezőgazdasági termelő bevallása szerint 
alaptámogatás céljára kerülnek felhasználásra.  A mezőgazdasági üzem minden részének 
felmérése nagyon nehéz, és nem egyértelmű, hogy a „zöldítés” hogyan lenne alkalmazható az 
egy naptári évben több mint egy mezőgazdasági termelő által használt földterületekre.

Módosítás 1276
Britta Reimers

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

törölve

Or. de

Módosítás 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) a növénytermesztés diverzifikálása,

Or. de

Módosítás 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) a növénytermesztés diverzifikálásának 
30. cikknek megfelelő biztosítása.

Or. en

Indokolás

A szöveg egyszerűsítése érdekében a „kizöldítési” szabályoknak ebben a cikkben összhangban 
kell lenniük a részletesebb 30. cikkel.

Módosítás 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) rotációs alapon a vadon élő állatoknak, 
madaraknak és rovaroknak megfelelő
növénykultúra kiválasztása;

Or. en

Módosítás 1280
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) négy különböző növénykultúra 
termesztése vetésforgóban a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 10 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja, valamint

Or. en

Módosítás 1281
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) legalább három különböző 
növénykultúra termesztése vetésforgóban a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 10 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1282
Brian Simpson

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) legalább három különböző 
növénykultúra termesztése vetésforgóban a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 3 hektárt és azt az év jelentős 
részében nem teljes egészében (ültetett 
vagy természetes) fű termesztésére, 
parlagon hagyott területként vagy víz alatt 
fekvő növények termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét, és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont



AM\909517HU.doc 25/181 PE494.483v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét, és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1285
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét, és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1286
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont



PE494.483v01-00 26/181 AM\909517HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét, és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete tíztől húsz hektárig terjed, 
és három különböző növénykultúrából áll, 
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelő szántóterülete meghaladja az 
ötven hektárt;

Or. en

Módosítás 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete 15-től 20 hektárig terjed, és 
három különböző növénykultúrából áll, 
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelő szántóterülete meghaladja az 
ötven hektárt;

Or. it

Módosítás 1289
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete 15-től 30 hektárig terjed, és 
három különböző növénykultúrából áll, 
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelő szántóterülete meghaladja a 30
hektárt;

Or. en

Módosítás 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete 5-től 20 hektárig terjed, és 
három különböző, vetésforgóban 
termesztett növénykultúrából áll, abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt, és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1291
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt és 
azt a növekedési ciklus jelentős részében 
nem teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére vagy teljes 
egészében parlagon hagyott területként 
vagy több mint 70%-ban víz alatt fekvő 
növények termesztésére vagy ezek 
kombinációjára használja;

Or. it

Módosítás 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja az 50 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. es

Indokolás

Az ebben a bekezdésben leírt intézkedés végrehajtásának küszöbét jelentő hektárterületet meg 
kell növelni, máskülönben a diverzifikálásra tett kísérletek környezeti költségei nagyobbak 
lehetnek, mint a szándékolt megtakarítás. Olyan intézkedést is be kell vezetni, amely a 
földterülettel nem rendelkező állattenyésztő gazdaságokat támogatja. 

Módosítás 1293
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 35 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en
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Módosítás 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. es

Indokolás

A növénytermesztés diverzifikálása a Bizottság által javasolt formában nem lenne 
megvalósítható Európa sok mezőgazdasági területén. Azokat a szántőterületeket, melyeket a 
környezet szempontjából előnyös módon művelnek, vagy amelyeken a környezetre jó hatással 
lévő termelési folyamatokat vagy rendszereket alkalmaznak, mentesíteni kell a 
növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó követelmények alól.

Módosítás 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) legalább két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,



AM\909517HU.doc 31/181 PE494.483v01-00

HU

Or. en

Módosítás 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Indokolás

A külön vetési és betakarítási rendszerek a kis földterületeken nem megvalósíthatóak; 
ráadásul néhány tagállamnak rendkívül nehéz lesz három megfelelő növényt találni, 
különösen az állattenyésztő gazdaságokban, ahol csak a téli takarmány kiegészítésére 
termelnek gabonát.  Ezért javasoljuk, hogy a három növénykultúra kettőre csökkentését és a 
hektárterület 15-re emelését a 29. és 30. cikkben megállapított követelmények alkalmazásának 
küszöbéül.

Módosítás 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
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termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Indokolás

A külön vetési és betakarítási rendszerek a kis földterületeken nem megvalósíthatóak; 
ráadásul néhány tagállamnak rendkívül nehéz lesz három megfelelő növényt találni, 
különösen az állattenyésztő gazdaságokban, ahol csak a téli takarmány kiegészítésére 
termelnek gabonát. Ezért javasoljuk, hogy a három növénykultúra kettőre csökkentését és a 
hektárterület 15-re emelését a 29. és 30. cikkben megállapított követelmények alkalmazásának 
küszöbéül.

Módosítás 1298
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. de

Módosítás 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) A szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 20 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljes egészében parlagon 
hagyott területként vagy hüvelyesek vagy
víz alatt fekvő növények termesztésére 
használja, vagy ökológiai termelésre 
használja, vagy a terület teljes egészében a 
(3) bekezdésben említett területeken 
fekszik:
i. legalább két különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen;
ii. mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte;

Or. es
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Módosítás 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) A szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 15
és 20 hektár között van, és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljes egészében parlagon 
hagyott területként vagy hüvelyesek vagy
víz alatt fekvő növények termesztésére 
használja, vagy ökológiai termelésre 
használja, vagy a terület teljes egészében a 
(3) bekezdésben említett területeken 
fekszik:

Or. es

Módosítás 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) több különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja. Ez a szám a 
mezőgazdasági üzem állandó 
gyepterületének méretétől és 
százalékarányától függ.

Or. fr
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Módosítás 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen vagy a 
szomszédos mezőgazdasági üzemekkel 
együttműködésben abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő vagy termelők 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja, vagy a terület nem 
alkalmas a vetésforgóban való 
termesztésre. E cikk alkalmazásában a 
„szomszédos” kifejezés nem feltétlenül 
jelent „egymással határos” területet.

Or. en

Módosítás 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra, köztük 
hüvelyes vagy fehérjenövény termesztése a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 10 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,
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Or. fr

Módosítás 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt,

Or. en

Módosítás 1306
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt,

Or. bg
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Módosítás 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 35 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt, és 
azt nem teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére vagy teljesen
parlagon hagyott területként használja,
vagy a területnek 70%-nál nem nagyobb 
részét használja olyan növények 
termesztésére, melyek a termesztési ciklus 
jelentős részében víz alatt lehetnek,

Or. en

Módosítás 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és azt 
az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. es

Módosítás 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) vetésforgó alkalmazása minden 
parcellában, kivéve az állandó 
gyepterületeket vagy állandó legelőket és 
az évelő növényeket;

Or. fr

Módosítás 1311
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

törölve
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Or. de

Módosítás 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) ökológiai folyosók megtervezése és
fenntartása;

Or. en

Módosítás 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében féltermészetes 
és műveletlen terület fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében féltermészetes 
és műveletlen terület fenntartása; valamint

Or. en
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Módosítás 1315
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében féltermészetes 
és műveletlen terület fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 1316
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében féltermészetes 
és műveletlen terület fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 1317
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemének 
mezőgazdasági területén az állandó 
gyepterület, a legelő vagy az állandó 
kultúrák arányának fenntartása;

Or. en
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Módosítás 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő, 
állandó legelőnek minősített terület 
fenntartása; valamint

Or. es

Indokolás

Az állandó legelőterületek „kizöldítésének” követelménye megakadályozza jó állapotban 
tartásukat. A „fenntartás" fogalmát ezért ki kell terjeszteni ezek bizonyos ideig való 
fenntartására. A mezőgazdasági termelők így azért kapnák meg a támogatást a minden évben 
bejelentett legelők után, ha megfelelnek jó állapotban tartásuk követelményének.

Módosítás 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület, legelő vagy állandó 
kultúrák fenntartása;

Or. en

Módosítás 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület vagy állandó legelő
fenntartása; valamint

Or. fr

Módosítás 1321
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület és legelő fenntartása; 
valamint

Or. fr

Módosítás 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület és hagyományos legelő
fenntartása, valamint

Or. es

Indokolás

Az ebben a bekezdésben leírt intézkedés végrehajtásának küszöbét jelentő hektárterületet meg 
kell növelni, máskülönben a diverzifikálásra tett kísérletek környezeti költségei nagyobbak 
lehetnek, mint a szándékolt megtakarítás. Olyan intézkedést is be kell vezetni, amely a 
földterülettel nem rendelkező állattenyésztő gazdaságokat támogatja. 
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Módosítás 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület és legelő fenntartása;

Or. it

Módosítás 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó legelőterületek fenntartása;

Or. es

Módosítás 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó legelőterületek fenntartása;

Or. es
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Módosítás 1326
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó legelő fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó legelő fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása,

Or. en

Indokolás

A hagyományos legelők bevonása túlzottan megnövelheti a támogatásra jogosult területeket 
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(pl. a korábban nem használt rétekkel), a kifizetések arányának ebből eredő csökkentése pedig 
rontja azon mezőgazdasági üzemek helyzetét, amelyekben a piacra való termelés összpontosul  
Ezért a közvetlen kifizetések lehetőségét e területek esetében azokra a tagállamokra lehetne 
korlátozni, amelyek véleménye szerint ezek értékes legelők.

Módosítás 1329
Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó kultúrák fenntartása, amennyiben 
jó argonómiai állapotban tartják azokat; 
valamint

Or. it

Módosítás 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mezőgazdasági üzemeik meglévő 
állandó növénykultúráinak fenntartása 
meghatározott agronómiai gyakorlatokkal 
összekötve; vagy

Or. it

Módosítás 1331
Salvatore Caronna

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

ba) meghatározott agronómiai 
gyakorlatok alkalmazása az állandó 
kultúrák esetében;

Or. it

Módosítás 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a növekedési ciklus jelentős részében 
több mint 70%-ban víz alatt fekvő 
növények termesztése, vagy ezek 
kombinációja.

Or. it

Módosítás 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

törölve

Or. es

Indokolás

A módosítás csupán áthelyezi az a) pontot.
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Módosítás 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

törölve

Or. es

Módosítás 1335
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

törölve

Or. de

Módosítás 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) a környezettudatos gazdálkodás mellett 
az éghajlatváltozás enyhítését célzó 
intézkedések végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) ökológiai jelentőségű területek 
fenntartása a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljesen parlagon hagyott 
területként vagy teljes egészében víz alatt 
fekvő növények termesztésére használja; 
vagy alternatívaként minimális 
talajzavarást és/vagy állandó 
talajborítottságot alkalmaz;

Or. en

Módosítás 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) ökológiai jelentőségű terület megléte a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 15 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljesen parlagon hagyott 
területként vagy teljes egészében víz alatt 
fekvő növények termesztésére használja.

Or. en

Módosítás 1339
Seán Kelly, Jim Higgins
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) ökológiai jelentőségű terület megléte a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 15 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljesen parlagon hagyott 
területként vagy teljes egészében víz alatt 
fekvő növények termesztésére használja.

Or. en

Módosítás 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
elősegítő kultúrák ültetése és gyakorlatok 
alkalmazása; olyan kultúrák és 
gazdálkodási gyakorlatok elősegítése, 
fenntartása és támogatása, amelyek 
megkötik a szén-dioxidot, ezáltal 
hozzájárulnak a pozitív éves 
szénegyensúlyhoz, környezetvédelmi 
munka, többek között a szikesedéstől vagy 
eróziótól fenyegetett talaj művelése, 
ezáltal küzdelem az elsivatagosodás ellen, 
valamint olyan gazdálkodási rendszerek, 
melyek minimálisra csökkentik a 
vízfogyasztást (öntözés helyi forrásból). El 
kell ismerni továbbá a védett területekhez 
– pl. vizes élőhelyekhez – közel termesztett 
kultúrák környezetvédelmi szerepét, 
valamint a helyes mezőgazdasági 
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gyakorlat köz- vagy 
magánkezdeményezésű szabályainak 
megfelelően végzett ökológiai munkát, 
ami a műtrágyák, peszticidek, víz stb. 
használatának csökkentését szolgálja.

Or. es

Módosítás 1341
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) ökológiai jelentőségű terület megléte a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 15 hektárt és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, teljesen parlagon hagyott 
területként vagy teljes egészében víz alatt 
fekvő növények termesztésére használja.

Or. en

Módosítás 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte. E 
mezőgazdasági területeken engedélyezni 
kell többek között az évelő 
energianövények és/vagy fehérjenövények 
termesztését.
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Or. de

Módosítás 1343
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai
jelentőségű terület megléte.

c) mezőgazdasági területén ökológiai
infrastruktúra létrehozása.

Or. en

Módosítás 1344
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nitrogénmegkötő növénykultúra 
megléte a szántóterületen;

Or. fr

Indokolás

A túlságosan szűk lista, amely nem veszi figyelembe az európai mezőgazdaság sokszínűségét, 
nem lesz hatékony, mert a végrehajtás költségei túl magasak lesznek néhány mezőgazdasági 
termelő vagy régió számára. A mezőgazdasági termelők ezért úgy dönthetnek hogy nem 
vesznek részt, ami aláássa az intézkedések hatékonyságát. A hatékonyság növelése érdekében 
meg kell fontolni, hogy hosszú lista készüljön az intézkedésekről, amely meghagyja a 
lehetőséget a tagállamok és a mezőgazdaságit termelők számára, hogy a legmegfelelőbbeket 
válasszák.

Módosítás 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gazdaság területén megvalósítandó 
tápanyag-gazdálkodási terv;

Or. en

Módosítás 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gazdaság területén megvalósítandó 
tápanyag-gazdálkodási terv megléte.

Or. en

Módosítás 1347
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tápanyag-gazdálkodási terv 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1348
Diane Dodds

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

ca) tápanyag-gazdálkodási terv 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tápanyag-gazdálkodási terv 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gazdaságokban az erőforrás-
hatékonyság javítására irányuló terv 
megléte

Or. en

Módosítás 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

ca) fenntartható takarmányozási 
módszerek bizonyított használata, vagy 
adott esetben a trágya kezelésének olyan 
módszere, amely lehetővé teszi a trágya 
más mezőgazdasági termelők általi 
felhasználását támogatható 
hektárterületeken vagy földterülettel nem 
rendelkező állattenyésztő gazdaságokban.

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés a) pontjában leírt intézkedés végrehajtásának küszöbét jelentő hektárterületet 
meg kell növelni, máskülönben a diverzifikálásra tett kísérletek környezeti költségei 
nagyobbak lehetnek, mint a szándékolt megtakarítás. Olyan intézkedést is be kell vezetni, 
amely a földterülettel nem rendelkező állattenyésztő gazdaságokat támogatja. 

Módosítás 1352
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szántóterület bizonyos hányadának a 
téli évszakban való bevetése;

Or. de

Módosítás 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) téli talajborítás;

Or. en

Módosítás 1354
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gyepterület állattenyésztésre való 
használata;

Or. de

Módosítás 1355
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a nitrogénműtrágya ellenőrzött 
felhasználása;

Or. fr

Módosítás 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
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a gazdaság területén megvalósítandó 
cselekvési terv megléte vagy részvétel egy 
kollektív biodiverzitási rendszerben;

Or. en

Módosítás 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gazdaság területén megvalósítandó 
energiahatékonysági terv megléte a 
mezőgazdasági üzemben.

Or. en

Módosítás 1358
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gazdaság területén megvalósítandó 
energiahatékonysági terv végrehajtása

Or. en

Módosítás 1359
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gazdaság területén megvalósítandó 
energiahatékonysági terv végrehajtása 

Or. en

Módosítás 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gazdaság területén megvalósítandó 
energiahatékonysági terv végrehajtása

Or. en

Módosítás 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a mezőgazdasági területeik téli 
talajborításának biztosítása.

Or. en

Módosítás 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

cc) minimális talajművelés vagy a 
talajművelés elhagyása és direktvetés;

Or. en

Módosítás 1363
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) talajgazdálkodási terv végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1364
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) talajgazdálkodási terv végrehajtása

Or. en

Módosítás 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) talajgazdálkodási terv végrehajtása
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Or. en

Módosítás 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a gazdaságokban öntözés céljából 
felhasznált víz gazdálkodásának 
javítására irányuló terv megléte

Or. en

Módosítás 1367
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a szántóföldeken gyepterületi sávok, 
virággal beültetett sávok és elválasztó 
sávok használata, különösen akkor, ha 
ezeket biomassza- vagy biogáz-
létesítményekben energiatermelésre lehet 
használni, vagy főleg lejtős helyeken 
segítik a talajerózió elleni küzdelmet; 

Or. de

Módosítás 1368
Marc Tarabella

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

cc) a tenyészidő alatt az állatok 
legeltetése;

Or. fr

Módosítás 1369
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) vízhatékonysági terv végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1370
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a talajvédelem igazgatására irányuló 
tervek végrehajtása;

Or. de

Módosítás 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

cd) a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvési terv;

Or. en

Módosítás 1372
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a végrehajtással kapcsolatos 
regionális rugalmasság.

Or. en

Módosítás 1373
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) növényzet-csökkentési programban 
való részvétel;

Or. fr

Módosítás 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) vízgazdálkodás.

Or. en

Módosítás 1375
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) az energia- és éghajlatvédelem 
igazgatására irányuló tervek 
végrehajtása;

Or. de

Módosítás 1376
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) a szennyvíz használatának 
optimalizálására irányuló terv megléte;

Or. fr

Módosítás 1377
Elisabeth Jeggle

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

(1f) vadállatok etetésére szolgáló sávok, 
például erdőszélen lévő szántóföldeken;

Or. de

Módosítás 1378
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) az antibiotikumok használatának 
csökkentésére irányuló programokban 
való részvétel;

Or. fr

Módosítás 1379
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cg) az olyan földterületek 
takarónövényzettel való borítása, amelyek 
egyébként az év bizonyos időszakaiban 
üresen maradnának.

Or. fr

Módosítás 1380
Marc Tarabella

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
meghatározza az (1) bekezdésben előírt 
egyes gyakorlatokra vonatkozó különleges 
követelményeket, és hogy új gyakorlatokat 
írjon elő.

Or. fr

Módosítás 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az (1) bekezdésben 
található jegyzék intézkedéseiből 
kiválasztanak hármat, amelyeket a 
mezőgazdasági termelőnek be kell majd 
tartaniuk a területükön. Azok a 
tagállamok, amelyek e rendelet 20. 
cikkének (1) bekezdése alapján az 
alaptámogatási rendszer regionális 
szinten való alkalmazásának lehetőségét 
választják, dönthetnek úgy, hogy a 
regionális gyakorlatoknak és éghajlati 
viszonyoknak megfelelően, objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alkalmazásával különböző régiókban 
különböző intézkedéscsomagokat 
hajtanak végre.
A tagállamok erről a döntésről 2013. 
augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot. A 
Bizottság jóváhagyja a tagállamok által 
választott intézkedéseket, figyelembe véve 
az egyenértékű környezetvédelmi és 
éghajlati kritériumokat, valamint az e 
fejezet értelmében választott intézkedések 
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és a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkében megállapított agrár-
környezetvédelmi-éghajlati programok 
között megvalósított egyensúlyt.
Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a 
tagállamok által választott 
intézkedésekkel, a tagállamok illetékes 
hatóságait és a Bizottság szolgálatait, 
hogy cseréljenek információt és 
indokolják álláspontjaikat az egyeztetett 
megoldás megtalálása érdekében. 
Amennyiben a Bizottság az eredeti 
értesítés időpontjától számított két 
hónapon belül úgy véli, hogy a 
tagállamok által választott intézkedések 
nem érik el a környezet- és 
éghajlatvédelem megfelelő és egyenértékű 
szintjét, úgy határozhat, hogy a 30., 31. és 
32. cikkben felsorolt intézkedéseket 
kötelezővé teszi a tagállamban, amelyeket 
ezután a tagállamban alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A „menüjellegű” megközelítés nem hígíthatja fel a közvetlen kifizetések zöldítési komponense 
által elért környezetvédelmi és éghajlati előnyök szintjét. A tagállamoknak biztosított 
rugalmasságnak együtt kell járnia a kötelezettségekkel és az elszámoltathatósággal; ezért a 
tagállamok döntéseivel kapcsolatban konzultációt kell folytatni a Bizottsággal, és ebben az 
összefüggésben a Bizottságot fel kell hatalmazni annak biztosítására, hogy a nemzeti döntések 
egyenértékű hatást váltanak ki az Unióban.

Módosítás 1382
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A „zöldítésnek” való megfelelést 
egyforma alapokra kell helyezni az egész 
EU-ban, azaz a 27 tagállam egésze 
számára a közvetlen kifizetésekre 
elkülönített éves maximum összeg és a 
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2014-ben jogosult mezőgazdasági 
területek aránya szerint kell számítani, 
kiigazítva egy meghatározandó 
hányadossal, annak biztosítása érdekében, 
hogy 2014-től valamennyi tagállamban 
egyenértékű legyen a környezetvédelmi 
érték.

Or. pt

Módosítás 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azoknak a gazdaságoknak, amelyek 
területének legalább 80%-a állandó 
gyepterület és legelő, és amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett követelményeknek, az (1) 
bekezdés a) és c) pontjában említett 
követelményeknek nem kell megfelelniük. 

Or. fr

Módosítás 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a
tagállamok az e fejezetben említett 

(2) A tagállamok vagy régiók az előző 
bekezdésben meghatározott gyakorlatok 
alternatívájaként a Bizottság figyelmébe 
ajánlhatnak más, az éghajlat és a 
környezetvédelem szempontjából 
hasznosnak remélt gyakorlatokat is, a 
tagállam vagy régió termelési 
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támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

sajátosságaitól és környezetétől függően.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás szorgalmazza a zöldítésért járó kifizetésekre vonatkozó intézkedések 
rugalmasabbá tételét, valamint a javasolt intézkedések hatókörének kiterjesztését. A 
zöldítésért járó kifizetések nem kötelező jellegűek, inkább csak kiegészítik az alapkifizetéseket. 
A módosítás új zöldítési intézkedésekről is rendelkezik, annak érdekében, hogy valamennyi 
tagállam vagy régió terület-specifikus zöldítési intézkedéseket javasolhasson. A Bizottság 
terjeszti és jóváhagyja ezeket az intézkedéseket.

Módosítás 1385
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
kiegészítő támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett két gyakorlat közül a 
számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek, valamint a 32. 
cikk a) pontjának (új) és a 32. cikk b) 
pontjának (új).

Or. en
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Módosítás 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 7. 
cikknek megfelelő pénzügyi fegyelem és
lineáris csökkentések alkalmazásának 
sérelme nélkül a tagállamok az e fejezetben 
említett támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett két gyakorlat közül a 
számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1387
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett két gyakorlat közül a 
számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.
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Or. fr

Indokolás

Egy olyan lista, amely túlságosan korlátozó és nem veszi figyelembe az európai 
mezőgazdaság sokféleségét, egyáltalán nem lesz hatékony. A tagállamnak meg kell adni a 
lehetőséget, hogy az európai intézkedések listájából a célkitűzéseinek leginkább megfelelő 
intézkedéseket válassza. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy egyes 
mezőgazdasági termelőket vagy egyes régiókat túlzott végrehajtási költségek fognak terhelni, 
amelynek az lesz a közvetlen hatása, hogy néhány mezőgazdasági termelő nem vesz majd részt 
a rendszerben.

Módosítás 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújthatnak nemzeti vagy 
regionális szinten azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1389
Diane Dodds

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

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújthatnak nemzeti vagy 
regionális szinten azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
kiegészítő támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en
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Módosítás 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
kiegészítő támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem és a 7. cikknek 
megfelelő lineáris csökkentések 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31., 32. és 32a. cikknek.
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Or. es

Módosítás 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. es

Módosítás 1394
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)
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közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1395
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a gazdálkodási környezetvédelmi 
vezetési gyakorlataik (1) bekezdése 
szerinti javítása tekintetében relevánsakat 
folytatják, figyelembe véve azt is, hogy 
megfelelnek-e a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
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rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat – amelyek 
egyben megfelelnek a jó környezetvédelmi 
kormányzás további követelményeinek –
folytatják, figyelembe véve azt is, hogy 
megfelelnek-e a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. es

Módosítás 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem és a 7. cikknek 
megfelelő lineáris csökkentések 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett követelmények közül 
a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 29., 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32., 32a, 32b és/vagy 32c. 
cikknek.

Or. en

Módosítás 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett három gyakorlat 
közül a számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

(2) A (3) és (4) bekezdés, valamint a 
pénzügyi fegyelem, a 7. cikknek megfelelő 
lineáris csökkentések és a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nyújtanak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az (1) 
bekezdésben említett gyakorlat közül a 
számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek. Az ilyen 
kifizetésekre a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] alapján kiszabott 
csökkentések és szankciók semmilyen 
körülmények között nem haladhatják meg 
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a kifizetések összegét.

Or. es

Indokolás

Egy második bekezdés is hozzáadásra került annak biztosítása érdekében, hogy a zöldítéssel 
kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén kiszabott 
csökkentések és szankciók a támogatásnak csak erre az elemére vonatkozzanak, és ne érintsék 
az alaptámogatás egyéb elemeit vagy összegét.

Módosítás 1400
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ilyen kifizetésekre a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatják meg a kifizetések összegét.

Or. es

Módosítás 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ilyen kifizetésekre a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] alapján 
kiszabott csökkentések és szankciók 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatják meg a kifizetések összegét.

Or. es
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Módosítás 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet alkalmazásának első két 
évében a mezőgazdasági termelők az e 
fejezetben említett, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös három 
mezőgazdasági gyakorlat közül csak egyet 
kötelesek alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 1403
Brian Simpson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 30., 31. és 32. cikkek megsértése 
miatt kiszabott bármely szankció nem 
lehet nagyobb, mint az e fejezetben 
említett kifizetés. A szabályok be nem 
tartása miatt kiszabott bármely csökkentés 
vagy büntetés a szabálysértés 
tagállamában és régiójában marad.

Or. en

Indokolás

A zöldítésért járó kifizetésnek szorosan kapcsolódnia kell az alaptámogatáshoz, mivel fontos, 
hogy minden uniós támogatásban részesülő mezőgazdasági termelő betartsa a minimális 
környezetvédelmi előírásokat, miközben környezeti közjavakat szállít az egész EU területén.

Módosítás 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

törölve

Or. es

Módosítás 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, valamint azok a mezőgazdasági 
termelők, akik a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
szerint agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati kifizetésekben részesülnek, az e 
kritériumok alapján támogatható 
hektárterületeik tekintetében 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. es
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Módosítás 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, valamint azok a mezőgazdasági 
termelők, akik a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
szerint agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati kifizetésekben részesülnek, az e 
kritériumok alapján támogatható 
hektárterületeik tekintetében 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. es

Indokolás

A Natura 2000 hálózat által védett területeken lévő gazdaságokra szigorú korlátozások 
vonatkoznak a – gyakran többletköltséget és elmaradt hasznot eredményező – termelési 
kapacitásuk tekintetében. Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, amelyeknek a környezet- és 
éghajlatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeik vannak, meg kell felelniük a – kölcsönös 
megfeleltetési követelményeknél szigorúbb – környezeti közjavak nyújtásával kapcsolatos 
kritériumoknak.

Módosítás 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
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található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

található, valamint azok a mezőgazdasági 
termelők, akik a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
szerint agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati kifizetésekben részesülnek, az e 
kritériumok alapján támogatható 
hektárterületeik tekintetében 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. es

Indokolás

Azzal a kritériummal összhangban benyújtott módosítás, hogy a környezetvédelmi 
korlátozások mellett működő gazdaságoknak automatikusan részesülniük kell a zöldítéssel 
kapcsolatos kifizetésekben.

Módosítás 1408
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen, vagy 
a 2000/60/EK irányelv vagy a 
környezetvédelemről szóló nemzeti 
jogszabályok hatálya alá tartozó védett 
területen található, jogosultak az e 
fejezetben említett támogatásra

Or. en

Módosítás 1409
Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, mezőgazdasági üzemüknek 
92/43/EGK vagy a 2009/147/EK irányelv 
hatálya alá tartozó területe alapján 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Or. fr

Indokolás

A 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv hatálya alá tartozó területeken a környezet és a 
biológiai sokféleség szempontjából kedvező gyakorlatokat kell folytatni. Ide tartozik a Natura 
2000 a zöldítés összefüggésében, amely egyértelműen mutatja a KAP elkötelezettségét az 
uniós élőhelyek és fajok megőrzése iránt.

Módosítás 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.
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Or. en

Módosítás 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az 56. cikkben 
meghatározott eljárással jóváhagyja a 
tagállamok és régiók előző bekezdésben 
említett javaslatait

Or. es

Módosítás 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a Natura 2000 hálózatba tartozó 
vagy természetvédelmi területen található, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. pt

Módosítás 1413
Agnès Le Brun

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

(3a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
gazdaságukat beléptetik egy 
környezetvédelmi értékkel rendelkező 
elismert nemzeti rendszerbe, a Bizottság 
külön jóváhagyásától függően részesülnek 
az e fejezetben említett kifizetésben.

Or. fr

Módosítás 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben bármelyik 
alábbi „eleve zöld” kritériumnak 
megfelelnek:

– mezőgazdasági termelők, akik a(z) 
…/EU rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 
29.cikkével összhangban agrár-
környezetvédelmi-éghajlati rendszerek 
tagjai; vagy
– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 30.cikkével összhangban 
biogazdálkodók; vagy
– mezőgazdasági termelők, akik a nemzeti 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
által tanúsított olyan gazdasággal 
rendelkeznek, amely tekintetében a 
Bizottság jóváhagyta, hogy a fő zöldítési 
kritériumokhoz képest legalább egy 
egyenértékű környezetvédelmi hatással 
rendelkeznek; vagy
– mezőgazdasági termelők, akiknél a 
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támogatható mezőgazdasági terület több 
mint 70%-át gyepterület borítja.

Or. en

Módosítás 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:

– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy
– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkében megállapított agrár-
környezetvédelmi-éghajlati támogatások 
kedvezményezettjei.
– a Natura 2000 hálózat területein 
található gazdaságok;
– a túlnyomórészt gyepterületből és 
legelőből álló gazdaságok;
– nemzeti vagy regionális 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
által tanúsított mezőgazdasági termelők;
– különleges nemzeti területek (pl. 
karsztos területek, öntözőterületek/ártéri 
területek).

Or. en
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Módosítás 1416
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben bármelyik 
alábbi „eleve zöld” kritériumnak 
megfelelnek:

– mezőgazdasági termelők, akik a(z) 
…/EU rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 
29.cikkével vagy azzal egyenértékű 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
rendszerek tagjai; vagy
– a nemzeti jogszabályokkal összhangban 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
rendszerekben részt vevő mezőgazdasági 
termelők; vagy
– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 30.cikkével összhangban 
biogazdálkodók; vagy
– mezőgazdasági termelők, akik a nemzeti 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
által tanúsított olyan gazdasággal 
rendelkeznek, amely tekintetében a 
Bizottság jóváhagyta, hogy a fő zöldítési 
kritériumokhoz képest legalább egy 
egyenértékű környezetvédelmi hatással 
rendelkeznek; vagy
– mezőgazdasági termelők, akiknél a 
támogatható mezőgazdasági terület több 
mint 70%-át gyepterület borítja.

Or. en

Módosítás 1417
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:

– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy
– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikke szerint megállapított 
agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
támogatások kedvezményezettjei, vagy
– ökológiai értékkel rendelkező nemzeti 
vagy regionális tanúsítási rendszer 
kedvezményezettjei, vagy
– mezőgazdasági termelők, akiknek 
támogatható területei legalább 50%-át 
állandó gyepterület borítja.

Or. de

Módosítás 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
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cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

kategóriák egyikébe tartoznak:
– mezőgazdasági termelők, akik legalább 
20% erdőterülettel rendelkeznek;

– mezőgazdasági termelők, akiknél a 
támogatható mezőgazdasági terület több 
mint 50%-át gyepterület borítja;
– mezőgazdasági termelők, akik 100%-
ban igazoltan fenntartható gazdálkodási 
módszereket – beleértve az integrált 
gazdálkodást – alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:

– a gazdaság szántóterülete kevesebb mint 
15 hektár, vagy
– a gazdaság mezőgazdasági területének 
több mint 50%-a a Natura 2000 
hálózathoz tartozik, vagy
– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkében megállapított agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedések 
hatálya alá tartozó területek a 
mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
földterületének több mint 50%-át alkotják
– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
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megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:

a 834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy

– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikke szerint megállapított 
agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
támogatások kedvezményezettjei, vagy
– különleges környezetvédelmi vagy 
tájképi jelentőséggel bíró kultúrákkal 
rendelkező mezőgazdasági termelők.

Or. it

Módosítás 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben legalább az 
alábbi kategóriák egyikébe tartoznak:

– a 834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők.

– a környezetvédelmi és éghajlati 
előnyöket biztosító, függetlenül elismert 
nemzeti vagy regionális tanúsítási 
rendszerek által meghatározott 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők.

Or. en

Indokolás

Az „eleve zöld” tanúsítási rendszerek bevonása ösztönözni fogja e – a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás ellen küzdő – rendszerek fejlesztését. Ez ösztönözni fogja a 
fenntarthatóbb és forráshatékonyabb mezőgazdaság kialakítását.

Módosítás 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak: – a 
834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan meghatározott 
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követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy

– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikke szerint megállapított 
agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
támogatások kedvezményezettjei, vagy
– állandó legelők számára fenntartott, 
vagy állandó kultúrák, hüvelyesek vagy 
víz alatt fekvő növények termesztésére 
használt hektárterülettel rendelkező 
mezőgazdasági termelők;
– a Natura 2000 hálózat területén lévő 
hektárterülettel rendelkező 
kedvezményezettek.

Or. es

Indokolás

El kell ismerni egyes növények belső környezetvédelmi értékét; ezeknek természetükből 
adódóan rögtön a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére vonatkozó elemek közé 
kell tartozniuk.  Az állandó legelő visszatartja az eróziót és az elsivatagosodást a szén-dioxid 
megkötése és a tájkép megőrzése révén. A rizstermesztés fontos szerepet játszik a vizes 
élőhelyek stb. növény- és állatvilágának megőrzésében.

Módosítás 1423
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak: – a 
834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy

– az 1698/2005/EU rendelet 39. cikkének 
(2) bekezdése és/vagy a(z) …/EU rendelet 
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[vidékfejlesztési rendelet] 29.cikke szerint 
megállapított agrár-környezetvédelmi-
éghajlati támogatások kedvezményezettjei, 
vagy
– az egységes közös piacszervezés 
keretében indított fenntartható működési 
programokra alkalmazandó 
környezetvédelmi iránymutatásokban 
meghatározott 
intézkedésekkel/cselekvésekkel 
kapcsolatos kifizetések 
kedvezményezettjei.
Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai 
termelésre használnak, vagy amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (2) 
bekezdésével és/vagy a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29. cikkével 
összhangban az agrár-környezetvédelmi-
éghajlati intézkedések, vagy az egységes 
közös piacszervezés keretében indított 
fenntartható működési programokra 
alkalmazandó környezetvédelmi 
iránymutatásokban meghatározott 
intézkedések/cselekvések hatálya alá 
tartoznak.

Or. it

Módosítás 1424
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
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak: – a 
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követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy
– az 1698/2005/EU rendelet 39. cikkének 
(2) bekezdése és/vagy a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29.cikke szerint 
megállapított agrár-környezetvédelmi-
éghajlati támogatások kedvezményezettjei;
– mezőgazdasági termelők, akik betartják 
az egységes közös piacszervezés keretében 
indított fenntartható működési 
programokra alkalmazandó 
környezetvédelmi iránymutatásokat. 

Or. it

Módosítás 1425
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak: – a 
834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy
– az 1698/2005/EU rendelet 39. cikkének 
(2) bekezdése és/vagy a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29.cikke szerint 
megállapított agrár-környezetvédelmi-
éghajlati támogatások kedvezményezettjei.

Or. it
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Módosítás 1426
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:
– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek;

– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkében megállapított agrár-
környezetvédelmi-éghajlati támogatások 
kedvezményezettjei.
– állandó növénykultúra termesztésére 
használt földterülettel rendelkező 
mezőgazdasági termelők; vagy
– a legalább 75%-ban állandó 
gyepterülettel borított mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők, vagy a 92/43/EGK vagy a 
2009/147/EK irányelv hatálya alá tartozó 
régiókban lévő területek.

Or. bg

Módosítás 1427
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
a)–c) pontban meghatározott 
követelmények közül legalább egynek 
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cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

megfelelnek, automatikusan jogosultak az 
e fejezet szerinti kiegészítő támogatásokra.

a) A 834/2007/EK rendelet 29. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban az ökológiai 
termelés tekintetében meghatározott 
követelmények 

b) Az 1698/2005/EU rendelet 39. cikkének 
(2) bekezdésével vagy a vidékfejlesztési 
rendelet 29. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban lévő agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedési 
programban való részvétel. A programban 
meg kell határozni azt a mértéket, 
amennyiben a mezőgazdasági üzemnek a 
különböző intézkedések/műveletek hatálya 
alá kell tartoznia.
c) Harmadik fél bevonásával működő 
mezőgazdasági tanúsítási rendszerekben 
való részvétel. A tagállam meghatározza a 
tanúsítási rendszert és a rendszert 
jelenteni kell a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

A mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbi 
kategóriák egyikébe tartoznak:

– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
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megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy
– a zöldítési követelményeket túlteljesítő 
agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
rendszerek követelményeinek megfelelő 
gazdasági termelők

Or. en

Módosítás 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében, valamint az 
agrár-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások tekintetében az 
1698/2005/EK rendelet 27. cikkében
meghatározott követelményeknek, 
automatikusan, az 1698/2005/EK rendelet 
27. cikkével összhangban nyújtott 
kifizetések sérelme nélkül jogosultak az e 
fejezetben említett támogatásra.

Or. en

Indokolás

Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik megfelelnek az agrár-környezetvédelmi 
rendszereknek, részesülniük kell zöldítési kifizetésben.

Módosítás 1430
Hans-Peter Mayer

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

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, valamint azok, akik 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 50%-át fű termesztésére 
használják, vagy azt gyepterület borítja, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy a gyepterületek különleges értéket képviselnek az éghajlati és 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósításában.

Módosítás 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy a 128/2009/EK 
rendelet III. fejezetében meghatározott 
integrált növényvédelmi alapelveknek, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. en

Módosítás 1432
Marc Tarabella



AM\909517HU.doc 97/181 PE494.483v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra. Ez azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is kiterjesztendő, akiknek a 
termőterületei a tagállamok által nemzeti 
vagy regionális szinten elismert 
környezetvédelmi területen fekszenek, 
valamint azokra is, akik a vidékfejlesztési 
programok keretében agrár-
környezetvédelmi kötelezettségekből 
részesülnek.

Or. fr

Módosítás 1433
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A termelés a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
történik;

Or. de

Módosítás 1434
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Azok a mezőgazdasági termelők, amelyek 
a gazdaságaikon belül megfelelnek más 
agro-ökológiai rendszereknek, melyek 
jelentősen hozzájárulnak a növényvédő 
szerek használatának csökkentéséhez, a 
talaj termékenységének megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez

Or. en

Módosítás 1435
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek 
a támogatható mezőgazdasági területe 
több mint 70 %-át gyepterület borítja, 
vagy akiknek a mezőgazdasági üzeme 
nemzeti vagy regionális környezetvédelmi 
tanúsítási rendszerek által tanúsított, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. en

Módosítás 1436
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a gazdaság azon 
egységeire vonatkozik, amelyek 
megfelelnek az a), b), c) vagy d) 
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alszakaszban meghatározott 
követelményeknek.

Or. de

Módosítás 1437
James Nicholson, Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek 
a 26. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint a támogatható 
területeik 75%-át állandó gyepterület 
borítja, automatikusan jogosultak az e 
fejezetben említett támogatásra.

Or. en

Indokolás

A legalább 75%-ban állandó gyepterület által borított gazdaságokat eleve zöldnek kell 
tekinteni. Ezek nagyrészt gyepterületes gazdaságok, melyeken kis mennyiségben 
gabonaféléket termesztenek.  E gazdaságok kötelezése a zöldítési követelményeknek való 
megfelelésre ösztönözni fogja a gyep-monokultúrát és aránytalan adminisztrációs költségeket 
fog okozni.

Módosítás 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy az e fejezetben 
említett kifizetéseket olyan mezőgazdasági 
termelőknek nyújtják, amelyek esetében a 
tagállam által meghatározottak 
értelmében az éghajlatra és a környezetre 
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jótékony hatással lévő mezőgazdasági 
gyakorlatokat észlelnek. Ezeknek a 
gyakorlatoknak az (1) bekezdésben 
említett gyakorlatokkal egyenértékű 
környezetvédelmi és/vagy éghajlati 
értékkel kell rendelkezniük.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a zöldítési intézkedések alternatívájaként az 
első pilléren belül egy egyszerűsített agrár-környezetvédelmi típusú rendszert támogassanak.

Módosítás 1439
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó legelők számára fenntartott, vagy 
állandó kultúrák, hüvelyesek vagy rizs 
termesztésére használt hektárterülettel 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
jogosultak az e fejezetben említett 
kiegészítő támogatásra, anélkül, hogy a 
szóban forgó hektárterület tekintetében 
alkalmazniuk kellene az (1) bekezdésben 
meghatározott gazdálkodási 
gyakorlatokat.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás elismeri egyes növények belső környezetvédelmi értékét. 

Módosítás 1440
Luís Paulo Alves

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

A fenti jogosultság azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is vonatkozik, 
akiknek a termőterületei a tagállamok 
által nemzeti vagy regionális szinten 
elismert környezetvédelmi területen 
fekszenek, valamint azokra is, akiknek a 
vidékfejlesztési programok keretében 
agrár-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásokat kell teljesíteniük. 

Or. pt

Módosítás 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek 
a mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, valamint azok a mezőgazdasági 
termelők, akik a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
szerint agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati kifizetésekben részesülnek, 
szintén ily módon elismerendők.

Or. es

Indokolás

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
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teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Módosítás 1442
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Agrár-környezetvédelmi intézkedéseket 
kérelmezők a vidékfejlesztésről szóló 
rendeletre irányuló javaslat 29. cikke 
(COM(2011)0627/3) szerint;

Or. de

Módosítás 1443
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés követelményeivel közös 
megfelelést tanúsító, kollektív irányítási 
terv alá tartozó gazdaságok szintén 
jogosultak az e fejezetben említett 
kifizetésekre.

Or. es

Indokolás

A 26a. preambulumbekezdés módosításaival való összhang érdekében tett módosítás.

Módosítás 1444
Herbert Dorfmann

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

Az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke 
alapján hegyvidéki területeken található 
gazdaságok;

Or. de

Módosítás 1445
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az integrált termelési művelésre 
vonatkozó iránymutatások szerinti 
termelés

Or. de

Módosítás 1446
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyek

– mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy

– a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikke szerint megállapított 
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agrár-környezetvédelmi-éghajlati 
támogatások kedvezményezettjei, vagy
– ökológiai értékkel rendelkező nemzeti 
vagy regionális tanúsítási rendszer 
kedvezményezettjei, vagy
– támogatható területeik legalább 50%-át 
állandó gyepterület borítja.

Or. de

Módosítás 1447
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai 
termelésre használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon területeire alkalmazandó, 
amelyek az (1) albekezdésben 
meghatározott cselekvések vagy 
követelmények hatálya alá tartoznak.

Or. it

Módosítás 1448
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai 
termelésre használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon területeire alkalmazandó, 
amelyek az (1) albekezdésben 
meghatározott cselekvések vagy 
követelmények hatálya alá tartoznak.

Or. it
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Módosítás 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyekben a szántóterület kevesebb mint 
15 hektár, vagy a mezőgazdasági üzem 
mezőgazdasági területének több mint 
50%-a a Natura 2000 hatálya alá tartozik, 
vagy amelyeket a 834/2007/EK rendelet 
11. cikkének megfelelően ökológiai 
termelésre használnak, vagy amelyek 
mezőgazdasági területének több mint 
50%-a a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29. cikkével 
összhangban az agrár-környezetvédelmi-
éghajlati intézkedések hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek a(z) …/EU 
rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 29. 
cikkével összhangban az agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedések 
hatálya alá tartoznak;  nemzeti vagy 
regionális környezetvédelmi tanúsítási 
rendszerek által tanúsítottak; a Natura 
2000 hálózat területein találhatók; 
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különleges nemzeti területek.

Or. en

Módosítás 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek a …/EU 
rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 29. 
cikkével összhangban az agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedések 
hatálya alá tartoznak, vagy amelyeket 
állandó kultúrák, hüvelyesek 
termesztésére, illetve árasztásos 
növénytermesztésre használnak, vagy 
amelyek a Natura 2000 hálózat területén 
találhatók.

Or. es

Módosítás 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek az 
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1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (2) 
bekezdésével és/vagy a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29. cikkével 
összhangban az agrár-környezetvédelmi-
éghajlati intézkedések, vagy az egységes 
közös piacszervezés keretében indított 
fenntartható működési programokra 
alkalmazandó környezetvédelmi 
iránymutatásokban meghatározott 
intézkedések/cselekvések hatálya alá 
tartoznak.

Or. it

Módosítás 1453
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (2) 
bekezdésével és/vagy a(z) …/EU rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 29. cikkével 
összhangban az agrár-környezetvédelmi-
éghajlati intézkedések hatálya alá 
tartoznak.

Or. it

Módosítás 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek megfelelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott 
kritériumoknak, kivéve ha a 
mezőgazdasági üzem nagy része (több 
mint 50%-a) ökológiai termelésre van 
fenntartva, vagy arra szigorúbb 
környezetvédelmi követelmények 
vonatkoznak, ebben az esetben a 
támogatást az összes támogatható 
hektárterület tekintetében nyújtják.

Or. es

Indokolás

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Módosítás 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
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cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak, vagy amelyek a környezet és 
az éghajlat szempontjából kedvező 
nemzeti vagy regionális tanúsítási 
rendszer hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Az ökológiai kivétel csak a mezőgazdasági 
üzem azon egységeire alkalmazandó, 
amelyeket a 834/2007/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ökológiai termelésre 
használnak.

Or. en

Módosítás 1457
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének (2) bekezdésével vagy a(z) […] 
rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 29. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban vállalt kötelezettségeket 
teljesítő mezőgazdasági termelőket, illetve 
azokat, akiknek a mezőgazdasági üzeme 
[nemzeti vagy regionális környezetvédelmi 
tanúsítási rendszerek által tanúsított], úgy 
kell tekinteni, hogy megfelelnek az (1) 
bekezdésben említett vonatkozó 
mezőgazdasági gyakorlatok közül egynek 



PE494.483v01-00 110/181 AM\909517HU.doc

HU

vagy többnek, feltéve hogy e 
kötelezettségvállalások és a 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
teljesítik az alábbi feltételeket:
a) az (1) bekezdésben említett vonatkozó 
gyakorlato(ka)t folytató mezőgazdasági 
termelő mezőgazdasági üzemének 
egészére kiterjednek;
b) az (1) bekezdésben említett 
gyakorlatokkal megegyező típusúak; 
valamint
c) az éghajlat és a környezet 
szempontjából jelentett előnyök 
tekintetében meghaladják az (1) 
bekezdésben említett gyakorlatokat.
Az első albekezdésben említett tanúsítási 
rendszereknek hatékonyaknak, 
objektíveknek és átláthatóknak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 1458
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az 1698/2005/EU rendelet 39. 
cikkének (2) bekezdésével vagy a(z) […] 
rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 29. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban vállalt kötelezettségeket 
teljesítő mezőgazdasági termelőket, illetve 
azokat, akiknek a mezőgazdasági üzeme 
[nemzeti vagy regionális környezetvédelmi 
tanúsítási rendszerek által tanúsított], úgy 
kell tekinteni, hogy megfelelnek az (1) 
bekezdésben említett vonatkozó 
mezőgazdasági gyakorlatok közül egynek 
vagy többnek, feltéve hogy e 
kötelezettségvállalások és a 
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környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
teljesítik az alábbi feltételeket:
- az (1) bekezdésben említett vonatkozó 
gyakorlato(ka)t folytató mezőgazdasági 
termelő mezőgazdasági üzemének 
egészére kiterjednek;
– az (1) bekezdésben említett 
gyakorlatokkal megegyező típusú hatással 
kell rendelkezniük;
– az éghajlat és a környezet szempontjából 
jelentett előnyök tekintetében 
meghaladják az (1) bekezdésben említett 
gyakorlatokat
Az első albekezdésben említett tanúsítási 
rendszereknek hatékonyaknak, 
objektíveknek és átláthatóknak kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A zöldítési intézkedések hatásának és hatékonyságának biztosítása és a gazdálkodók által tett 
lépések eltérő mivoltának elkerülése érdekében.

Módosítás 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
a(z) …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkének (2) bekezdése 
szerint agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseket alkalmaznak, vagy akiknek 
a mezőgazdasági üzeme nemzeti vagy 
regionális környezetvédelmi tanúsítási 
rendszerek által tanúsított, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra. A környezetvédelmi 
tanúsítási rendszereknek hatékonynak, 
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pártatlannak és átláthatónak kell lenniük, 
és az (1) bekezdésben meghatározott 
gyakorlatokhoz képest egyenértékű vagy 
kiegészítő előnyöket kell biztosítaniuk 
regionális szinten az éghajlat és a 
környezetvédelem tekintetében.

Or. en

Módosítás 1460
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy a mezőgazdasági termelők 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbiak 
közül egy vagy több kritériumnak 
megfelelnek:
– 100%-ban tanúsított fenntartható 
gazdálkodás,
– a meghatározott agrár-környezetvédelmi 
programokban a mezőgazdasági területeik 
legalább 50%-ával részt vevő gazdaságok,
– gazdálkodások, amelyek mezőgazdasági 
területének legalább 50%-a a Natura 2000 
területein található, és amelyek 
mezőgazdasági használatára a védelem 
tárgyától függően különleges korlátozások 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 1461
Hynek Fajmon

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

(4a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy a mezőgazdasági termelők 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra, amennyiben az alábbiak 
közül egy vagy több kritériumnak 
megfelelnek:
– 100%-ban tanúsított fenntartható 
gazdálkodás,
– a meghatározott agrár-környezetvédelmi 
programokban a mezőgazdasági területeik 
legalább 50%-ával részt vevő gazdaságok,
– gazdálkodások, amelyek mezőgazdasági 
területének legalább 50%-a a Natura 2000 
területein található, és amelyek 
mezőgazdasági használatára a védelem 
tárgyától függően különleges korlátozások 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A mezőgazdasági termelők 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett kifizetésre, amennyiben 
fenntartják a meglévő, hagyományos, 
alacsony intenzitású rendszereket az 
olajfaligetek, szőlőskertek és 
gyümölcsösök száméra, amelyekben a fák 
szabványosak vagy félig szabványosak, 
nem sűrűn ültetettek, nem öntözöttek. 
kevés bevitelt használnak fel, és 
amelyekben spontán (nem bevetett) 
aljnövényzetet hagynak az őszi és tavaszi 
időszak között.
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Or. en

Módosítás 1463
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állandó kultúrák által elfoglalt 
területek tekintetében a mezőgazdasági 
termelők automatikusan jogosultak az e 
fejezetben említett támogatásra.

Or. en

Módosítás 1464
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amíg a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
felügyeletéről szóló bizottsági javaslat 93. 
cikke hatályba nem lép, azok a 
mezőgazdasági termelők, akik 
megfelelnek a 128/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv III. 
fejezetében meghatározott integrált 
növényvédelmi alapelveknek, jogosultak 
az e fejezetben említett kifizetésre.

Or. en

Indokolás

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
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starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Módosítás 1465
Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
a gazdaságuk teljes területére 
vonatkozóan végrehajtanak legalább egy 
agrár-környezetvédelmi intézkedést, vagy 
az ugyanarra az éghajlati és 
környezetvédelmi célkitűzésre irányuló 
intézkedések közül legalább egyet vagy 
többet, szintén automatikusan jogosultak 
az e fejezetben említett kifizetésre.

Or. de

Indokolás

Az EMVA keretében végrehajtott agrár-környezetvédelmi és éghajlati intlzkedéseknek 
összhangban kell lenniük a KAP általános célkitűzéseivel, és elérhető, hogy tükrözzék a 
közvetlen kifizetések zöldítési intézkedéseit. A tanúsított agrár-környezetvédelmi 
programoknak az alapszint emelése nélkül automatikusan teljesíteniük kell a 29. cikkben 
meghatározott feltételeket. A programok változatos intézkedéscsomagot tartalmaznak, amely 
különbséget tesz a gazdaságok között és alapvető követelményeiben túlmutat a zöldítési 
intézkedések feltételein.

Módosítás 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, 
akiknek a támogatható mezőgazdasági 
területe több mint 70 %-át gyepterület 
borítja, vagy akiknek a mezőgazdasági 
üzeme nemzeti vagy regionális 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
által tanúsított, automatikusan jogosultak 
az e fejezetben említett támogatásra.

Or. en

Módosítás 1467
Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 3a. és a 4. fejezetben említett 
ekvivalencia-rendszerek a kettős 
kifizetések semmilyen formáját nem 
eredményezhetik.

Or. fr

Módosítás 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, annak érdekében, hogy 
pontosabban meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyek alapján a második 
albekezdés alkalmazandó az első 
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albekezdésben említett tanúsítási 
rendszerek tekintetében, és ennek célja 
biztosítani azt, hogy ezek a feltételek 
legalább a 30., 31., 32., 32a., 32b és 32c. 
cikkben meghatározott intézkedésekkel 
egyenértékű környezetvédelmi és éghajlati 
előnyöket nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

Az intézkedések jellege/típusa helyett az egyenértékűség fogalma a legfontosabb alapelv, 
amely meghatározza, hogy a tanúsítási rendszerek automatikusan megfelelnek-e a „zöldítési” 
komponens feltételeinek.

Módosítás 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

törölve

Or. it

Módosítás 1470
Ivari Padar

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

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

törölve

Or. en

Módosítás 1471
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett kiegészítő 
támogatás nyújtása a birtok által az évente 
kapott közvetlen kifizetések arányában 
történik, kivéve az e rendelet 34., 36. és 38. 
cikke alapján történő kifizetéseket.  Az (1) 
bekezdésben említett kiegészítő támogatás 
finanszírozása érdekében az említett 
arányt 30%-ban kell megállapítani. 

Or. fr

Módosítás 1472
Diane Dodds, James Nicholson

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

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása az alaptámogatás 30%-ának
formájában történik, amennyiben eleget 
tesznek az e rendelet III. címének 2. 
fejezetében foglalt követelményeknek.

Or. en

Módosítás 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, és az egyes gazdálkodóknak az 
alaptámogatásukat kiegészítő fix 
százalékos formában kerül kifizetésre.

Or. en

Módosítás 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, és az egyes gazdálkodóknak az 
alaptámogatásuk fix százalékaként kerül
kifizetésre. 

Or. es

Indokolás

A zöldítési támogatások átalányként történő kifizetése torzulást okozhat az egyes 
gazdálkodóknak történő közvetlen kifizetések összegében. Ennek elkerülése érdekében a 
módosítás a zöldítési támogatások egyedi kiszámítását javasolja.

Módosítás 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, és az egyes gazdálkodóknak az 
alaptámogatásukat kiegészítő fix 
százalékos formában kerül kifizetésre.

Or. en

Indokolás

A nemzeti felső határ 30%-ának átalányalapú kifizetése a zöldítés támogatására az egyes 
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gazdálkodók szintjén a közvetlen kifizetések arányának előzetes és hirtelen kiigazítását 
okozza. 

Módosítás 1476
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, és az egyes gazdálkodóknak az 
alaptámogatásukat kiegészítő fix 
százalékos formában kerül kifizetésre.

Or. en

Módosítás 1477
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, és az egyes gazdálkodóknak az 
alaptámogatásukat kiegészítő fix 
százalékos formában kerül kifizetésre.

Or. en
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Módosítás 1478
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik azon gazdálkodók számára, akik 
úgy döntöttek, hogy részt vesznek az 
éghajlat és a környezetvédelem érdekében 
folytatott mezőgazdasági gyakorlatok 
kifizetési rendszerében, és amelynek 
összege évente, a 33. cikk (1) 
bekezdésének alkalmazásából eredő összeg 
és az érintett tagállamban a 26. cikknek 
megfelelően bejelentett támogatható összes 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1479
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik azon gazdálkodók számára, akik 
úgy döntöttek, hogy részt vesznek az 
éghajlat és a környezetvédelem érdekében 
folytatott mezőgazdasági gyakorlatok 
kifizetési rendszerében, és amelynek 
összege évente, a 33. cikk (1) 
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bekezdésének alkalmazásából eredő összeg 
és az érintett tagállamban a 26. cikknek 
megfelelően bejelentett támogatható összes 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg a III. cím 2. fejezetében 
hivatkozott támogatásra jogosult összes 
hektárszám alapján kerül kiszámításra.

Or. fr

Módosítás 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk alkalmazásából eredő összeg és az 
érintett tagállamban vagy régióban a 26. 
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26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Indokolás

A kifizetendő összeg kiszámítása során a 33. cikk (2) bekezdésének megfelelően figyelembe 
kell venni a zöldítési komponensre vonatkozó adott regionális felső határok régiónkénti 
alkalmazását.

Módosítás 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk (1) bekezdésének alkalmazásából 
eredő összeg és az érintett tagállamban a 
26. cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtása a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett támogatható 
hektáronkénti éves kifizetés formájában 
történik, amelynek összege évente, a 33. 
cikk alkalmazásából eredő összeg és az 
érintett tagállamban vagy régióban a 26. 
cikknek megfelelően bejelentett 
támogatható összes hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra.

Or. es

Módosítás 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A mezőgazdasági termelők 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, amennyiben az 
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alábbi kategóriák valamelyikébe 
tartoznak:
a) támogatható hektárterületük legalább 
20%-a Natura 2000 vagy országosan 
védett területen vagy országosan védett 
vízterületen van, vagy
b) területük legalább 50%-a gyep, 
beleértve az állandó legelőterületeket is, 
vagy
c) támogatható hektárterületük nem 
haladja meg az ezen irányelv VI. 
melléklete alapján az átlagterület felét, de 
semmiképpen sem nagyobb 15 hektár 
szántónál.

Or. de

Módosítás 1484
James Nicholson, Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az 1698/2005/EK rendelet 27. 
cikkében foglalt, az agrár-
környzetvédelmi programok keretében 
agár-környezetvédelmi intézkedések 
meghozatalára vonatkozó 
követelményeket teljesítő gazdálkodók 
automatikusan, az 1698/2005/EK rendelet 
27. cikkében szereplő támogatások 
sérelme nélkül jogosultak az e fejezetben 
szereplő támogatásra.

Or. en

Módosítás 1485
Christel Schaldemose

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

(5a) Azon tagállamokban, amelyek a 14. 
cikk (1) bekezdése alapján úgy döntenek, 
hogy éves felső határuk 10%-át 2014 és 
2019 között egy vagy több naptári évben a 
[...]/EU rendelet (vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) 5. cikke (1), (4) és (5) 
bekezdésében meghatározott prioritások 
közé tartozó agrár-környezetvédelmi 
tevékenységek kiegészítő támogatására 
fordítja, a gazdálkodók az adott naptári 
évben automatikusan jogosultak az e 
fejezetben hivatkozott támogatásokra.

Or. en

Módosítás 1486
Diane Dodds, James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az e fejezetben 
hivatkozott mezőgazdasági gyakorlatok 
regionális szinten már teljesülnek vagy 
meghaladják azokat, minden ilyen 
gyakorlatot úgy kell tekinteni, hogy az 
adott régió valamennyi gazdálkodója 
eleget tesz azoknak. Regionális szinten 
nyomon követést kell végezni annak 
biztosítására, hogy e mezőgazdasági 
gyakorlatok legalábbis megmaradjanak. 
Amennyiben nem teljesítik azokat, 
ellenőrzéseket kell végezni egyedi 
gazdálkodói szinten történő betartásuk 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 1487
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok által meghatározott 
területkezelési előírásoknak eleget tevő 
gazdálkodók automatikusan jogosultak az 
e fejezet szerinti kiegészítő támogatásokra.

Or. es

Módosítás 1488
Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 29. cikk (5) bekezdésétől eltérve a 
22a. cikk alapján a részleges 
konvergencia mellett döntő tagállamok az 
(1) bekezdésben hivatkozott támogatást az 
éghajlat- és környezetvédelem 
szempontjából hasznos mezőgazdasági 
gyakorlatokat folytató gazdálkodóknak 
járó kifizetési jogosultság értékének fix 
százalékában is megállapíthatják. Ebben 
az esetben a tagállam állapíthatja meg a 
29. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
támogatás felső határát.

Or. it

Módosítás 1489
Ivari Padar

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

(5a) Azon gazdálkodók, akik a(z) .../.../EU 
rendelet (a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) 29. cikke alapján agár-
környezetvédelmi kifizetést kapnak, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
hivatkozott támogatásra. Az első 
albekezdés csak a mezőgazdasági üzem 
azon egységeire alkalmazandó, amelyeket 
a(z) .../.../EU rendelet (a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) 29. cikke szerinti agár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
mellett használnak.

Or. en

Indokolás

A II. pillér szerinti agár-környezetvédelmi intézkedéseket foganatosító gazdálkodók eleget 
tesznek a környezet és éghajlatbarát gazdálkodási gyakorlatoknak, ezért nem kell előírni 
számukra az I. pillér szerinti zöldítési intézkedéseket. Ha az egész birtok agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások mentén működik, nincs szükség zöldítési 
intézkedések végrehajtására. Ha az üzemnek csak egy egysége érintett, a zöldítést azokban az 
egységekben kell elvégezni, amelyek nem agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
mentén működnek.

Módosítás 1490
Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak kell 
megállapítaniuk a támogatható területek 
éves kifizetését objektív, 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján, mint például a művelt terület 
típusa.

Or. de
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Indokolás

Az eltérő nyereséget biztosító területek (szántó és intenzíven használt legelő szemben az 
extenzív legelővel) esetén lehetséges eltérő mértékű alapprémiumok és/vagy zöldítési 
prémiumok megállapítása. Az egységes prémiumráta a közvetlen kifizetések erős regionális 
újraelosztását eredményezhetné.

Módosítás 1491
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e cikk (3), (3a) és (4) 
bekezdésének megsértése esetén csak az 
éghajlat- és környezetbarát 
mezőgazdasági gyakorlatoknak megfelelő 
kifizetések vonatkozásában kell 
szankciókat alkalmazni.

Or. pt

Módosítás 1492
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságot fel kall hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az 55. cikk alapján a (4a) 
bekezdésben hivatkozott 
kötelezettségvállalási és tanúsítási 
rendszerekkel kapcsolatos részletek 
meghatározása érdekében.

Or. en
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Indokolás

A zöldítési intézkedések hatásának és hatékonyságának biztosítása és a gazdálkodók által tett 
lépések eltérő mivoltának elkerülése érdekében.

Módosítás 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságot fel kall hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az 55. cikk alapján a (4a) 
bekezdésben hivatkozott 
kötelezettségvállalási és tanúsítási 
rendszerekkel kapcsolatos részletek 
meghatározása érdekében, annak 
biztosítására, hogy azok ekvivalensek 
legyenek az (1) bekezdésben említett 
gyakorlatokkal az éghajlat- és 
környezetvédelmi hasznuk 
vonatkozásában.

Or. it

Indokolás

A Bizottságnak további feltételeket kell meghatároznia annak érdekében, hogy a 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek a zöldítési követelményekkel ekvivalens éghajlat- és 
környezetvédelmi hasznot nyújtsanak.

Módosítás 1494
Herbert Dorfmann

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

(5a) A Bizottság végrehajtási aktusok 
révén meghatározza a (4a) bekezdésben 
hivatkozott kötelezettségvállalási és 
tanúsítási rendszerekkel kapcsolatos 
további részleteket, hogy azok 
ekvivalensek legyenek az éghajlat- és 
környezetvédelmi hasznok 
vonatkozásában.

Or. it

Módosítás 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságot az 55. cikknek 
megfelelően fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek meghatározzák a 
kölcsönös megfeleltetés egyszerűsített 
szabályait azon gazdálkodók számára, 
akik az e fejezet szerinti támogatásra 
jogosultak.

Or. fr

Módosítás 1496
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el az e cikk (2) bekezdésben 
említett további jó környezetvédelmi 
irányítási rendszerek pontosabb 
meghatározására, valamint az abban a 
bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető jó 
környezetvédelmi irányítási 
követelmények egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az olyan tagállamban működő 
gazdálkodók, amely egyetlen regionális 
vagy országos területi kifizetést vezetett be, 
amely teljesen független a termeléstől, és 
ezáltal a gyepterületek értéke megnőtt, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
hivatkozott támogatásra.

Or. de

Módosítás 1498
Elisabeth Köstinger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az (5) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek a 29. cikkben 
említett támogatások integrálása mellett a 
III. cím 1. fejezete szerinti egységes 
kifizetési rendszerbe. A 29. cikk (1) 
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bekezdésében szereplő rendelkezések 
ekkor a .../.../EU rendelet VI. címe szerint 
alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

Az alaptámogatás és a zöldítési támogatás egybeolvasztása miatt a két támogatási rendszer 
egyesül. Ez hasonlóképpen vonatkozik az ellenőrzési és szankciós mechanizmusokra is a 
zöldítési követelmének integrálása révén a kölcsönös megfeleltetésbe.

Módosítás 1499
Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottságot fel kall hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az 55. cikk alapján a (4a) 
bekezdésben hivatkozott 
kötelezettségvállalási és tanúsítási 
rendszerekkel kapcsolatos részletek 
meghatározása érdekében, annak 
biztosítására, hogy azok ekvivalensek 
legyenek az éghajlat- és környezetvédelmi 
hasznuk vonatkozásában.
A tanúsítás feltételei az alábbiakra 
vonatkozó előírásokat kell magukban 
foglalják:
hatékony energiahasználat;
hatékony vízhasználat;
tápanyag-gazdálkodás,
téli talajborítás.

Or. it

Módosítás 1500
Christa Klaß
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
A regionális szintű kifizetések lehetősége 
a 20. és 29. szerinti éghajlat- és 
környezetbarát mezőgazdasági 
gyakorlatok esetében regionális 
megállapodások aláírásához vezethet a 
regionális hatóságok és azon gazdálkodók 
csoportjai között, amelyeknek azonban 
eleget kell tenniük a 33. cikk szerinti 30%-
os felső határnak. Az ilyen regionális 
megállapodások olyan átfogó közös 
ösztönző intézkedésekhez vezethetnek az 
adott területeken, amelyek a helyi 
jellegzetességek függvényében és közös, 
mérhető célkitűzések alapján javítják a 
vízforrások helyzetét, a biológiai 
sokféleség alakulását és a talajt.

Or. de

Módosítás 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
A növénytermesztés diverzifikálása
(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három 
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különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a „szántóföldi növénykultúra” 
fogalmának meghatározására, valamint 
az egyes szántóföldi növénykultúrák 
arányának pontos kiszámításával 
kapcsolatos alkalmazási szabályokra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1502
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
A növénytermesztés diverzifikálása
(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a „szántóföldi növénykultúra” 
fogalmának meghatározására, valamint 
az egyes szántóföldi növénykultúrák 
arányának pontos kiszámításával 
kapcsolatos alkalmazási szabályokra 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi célkitűzések elérése differenciálást igényel a régiók és az intézkedések 
szerint, nem pedig a szántók teljes felszámolását. Az agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek 
ezért a II. pillérre kell összpontosítaniuk. A mezőgazdasági vállalkozások versenyképessége és 
hozzájárulásuk a világszintű élelmiszerhiány elleni küzdelemhez jelentősen csökken; a 
csökkenő állatállománnyal rendelkező régiók nem rendelkeznek alternatívával a gyepterületek 
hasznosítására.

Módosítás 1503
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növénytermesztés diverzifikálása Vetésforgó, a növénytermesztés 
diverzifikálása és takarónövények

Or. en

Módosítás 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növénytermesztés diverzifikálása A növénytermesztés diverzifikálása és 
vetésforgó



AM\909517HU.doc 137/181 PE494.483v01-00

HU

Or. fr

Módosítás 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növénytermesztés diverzifikálása Vetésforgó

Or. en

Módosítás 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növénytermesztés diverzifikálása Vetésforgó

Or. en

Módosítás 1507
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három 

törölve
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különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át.

Or. en

Módosítás 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15 
hektárt és legfeljebb 50 hektárnyi, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 10%-át. Annak a 
mezőgazdasági termelőnek, akinek a 
szántóterülete meghaladja az 50 hektárt, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.

Or. it

Módosítás 1509
Csaba Sándor Tabajdi
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10 
hektárt és legfeljebb 50 hektárnyi, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5%-át. Annak a 
mezőgazdasági termelőnek, akinek a 
szántóterülete meghaladja az 50 hektárt, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.

Or. en

Módosítás 1510
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen számos növénykultúrát kell 
termesztenie. Az 5 és 20 hektár közötti 
gazdaságokban a szántókon legalább két 
különböző növénykultúrát kell 
termeszteni. Ezek közül egyik sem teheti ki 
a szántóterület kevesebb mint 10%-át. A 20 
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hektárnál nagyobb gazdaságokban a 
szántókon legalább három különböző 
növénykultúrát kell termeszteni A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 80%-át, és a 
két fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése együttesen nem haladhatja 
meg a szántóterület 95%-át.

Or. de

Módosítás 1511
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt, de nem éri el a 40 hektárt, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 90%-át.
Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 40 
hektárt, e szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő növénykultúra nem 
teheti ki a szántóterület több mint 70%-át, 
továbbá a két fő növénykultúra együttesen 
nem teheti ki az adott szántóterület több 
mint 95%-át.

Or. en

Módosítás 1512
Phil Prendergast

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

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete 15 és 30 hektár 
között van és azt az év jelentős részében 
nem teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére, parlagon 
hagyott területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 10%-át; Annak a 
mezőgazdasági termelőnek, akinek a 
szántóterülete meghaladja a 30 hektárt, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.

Or. en

Módosítás 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete 15 és 20 hektár 
között van és azt az év jelentős részében 
nem teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére, parlagon 
hagyott területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére különíti el, legalább 
az egyik alábbi gazdálkodási gyakorlatot 
kell folytatnia:
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szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

a) a szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a rendelkezésre 
álló terület kevesebb mint 20%-át.

b) annak biztosítása, hogy a szántók 
legalább 3%-át elkülönítik ökológiai 
jelentőségű területnek, például parlagnak, 
terasznak, tájelemnek, puffersávnak vagy 
a 25. cikk (2) bekezdése b) pontja ii. 
alpontja szerinti erdősített területnek.

Or. es

Indokolás

Az erőltetett diverzifikálás, amely három kultúra termesztését írja elő még három hektáron is, 
veszélyeztetné számos gazdaság jövőjét, és ellehetetlenítene néhány Spanyolországban 
jellemző locsolás nélküli és környezetbarát kultúra termesztését (a növénytermesztés 
váltakozása a parlagon hagyással). A vetésforgó szempontjából a parlagon hagyott földeket is 
kultúrának kell tekinteni. Veszélyeztetné a 15 és 20 hektár közötti monokultúrás gazdaságokat 
is.

Módosítás 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete 5 és 20 hektár 
között van és azt az év jelentős részében 
nem teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére, parlagon 
hagyott területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Annak a 
mezőgazdasági termelőnek, akinek a 
szántóterülete meghaladja a 20 hektárt és 
azt az év jelentős részében nem teljes 
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haladhatja meg a szántóterület 70 %-át. egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie vetésforgóban. A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70%-át.

Or. en

Módosítás 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 5 
hektárt és legfeljebb 20 hektárnyi és 
területe teljes egészében kedvezőtlen 
helyzetű térségben van, a szántóterületen 
legalább két különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 10%-át. 
Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20 
hektárt, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.

Or. en

Módosítás 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át. 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, és az 
állandó gyepterületek aránya a birtok 
kevesebb mint 75%-át teszi ki, a 
szántóterületet az alábbiak szerint kell
művelnie.

- legalább három különböző 
növénykultúra, ha a szántó területe 
nagyobb mint 25 hektár, vagy ha az 
állandó gyepterület a birtok kevesebb mint 
50%-át teszi ki,
- legalább két különböző növénykultúra, 
ha a szántó területe kisebb mint 25 hektár, 
és ha az állandó gyepterület a birtok 50%-
a és 75%-a közötti területet teszi ki.
A fő növénykultúra nem haladhatja meg a 
szántóterület 70%-át, eltekintve az 
ideiglenes gyeptől, amely nem esik 
korlátozás alá.

Or. fr

Módosítás 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 50
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hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A 
kultúra magában foglalhatja a parlagot 
is; a két kultúra közül egyik sem teheti ki 
a szántóterület kevesebb mint 10%-át.

Or. es

Indokolás

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Módosítás 1518
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 50
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie.
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Or. en

Módosítás 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 35
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

Or. en

Indokolás

A növénykultúrák diverzifikálására vonatkozó határérték 35 hektár kell legyen.  A szántóföldi 
növényeket termesztó kisgazdálkodókra nem vonatkozik a növénykultúrák diverzifikálása.

Módosítás 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
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növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

növénytermesztésére használja, legalább 
az egyik alábbi gazdálkodási gyakorlatot 
kell folytatnia:

a) a szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. E két
növénykultúra közül egyik sem teheti ki az 
említett terület kevesebb mint 5%-át.

b) annak biztosítása, hogy a szántók 
legalább 3%-át elkülönítik ökológiai 
fókuszterületnek, például parlagnak, 
terasznak, tájelemnek, puffersávnak vagy 
a 25. cikk (2) bekezdése b) pontja ii. 
alpontja szerinti erdősített területnek.

Or. es

Indokolás

A bizottsági javaslat nem illeszkedik az EU déli részének gazdálkodási körülményeihez.

Módosítás 1521
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.
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Or. bg

Módosítás 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. E két
szántóföldi növénykultúra kiterjedése meg
kell haladja a szántóterület 70%-át.

Or. pt

Módosítás 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére különíti el, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. E két 
növénykultúra közül egyik sem teheti ki az 



AM\909517HU.doc 149/181 PE494.483v01-00

HU

kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

említett terület kevesebb mint 20%-át.

Or. es

Módosítás 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 20
hektárt, és a terület legalább 80%-át az év 
jelentős részében nem (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére, parlagon 
hagyott területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5%-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70%-át, 
eltekintve az ideiglenes gyepterülettől, 
amelyre nem vonatkozik a 
minimumkorlátozás.

Or. fr

Módosítás 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
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teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 85%-át. Az ideiglenes 
gyepterületet külön növénykultúrának kell 
tekinteni. Ez a kötelezettség nem 
vonatkozik azon birtokokra, ahol az 
állandó gyepterület teszi ki a 
mezőgazdasági terület több mint 50%-át.

Or. en

Módosítás 1526
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5%-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 90%-át. Ez 
a kötelezettség nem vonatkozik azon 
birtokokra, ahol az állandó gyepterület 
teszi ki a mezőgazdasági terület több mint 
50%-át.

Or. en
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Módosítás 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 75%-át. A 
szántóterület többi részét legalább egy 
másik szántóföldi növény termesztésére 
kell használni. Az állandó gyepterületet 
megegyező értékű növénykultúrának kell 
elfogadni.

Or. de

Módosítás 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
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kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

haladhatja meg a szántóterület 75%-át. A 
szántóterület többi részét legalább két 
másik szántóföldi növény termesztésére 
kell használni. Az állandó gyepterületet 
megegyező értékű növénykultúrának kell 
elfogadni.

Or. de

Módosítás 1529
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére, avagy állandó 
növényekkel beültetve, például 
gyümölcsösként, bogyós növények vagy 
olajfák termesztésére használja, vagy a 
gazdálkodó szántóinak kevesebb mint 
50%-a gyepterület és/vagy zöld parlag 
és/vagy évelő növény, a szántóterületen 
legalább három különböző növénykultúrát 
kell termesztenie. Ezek közül egyik sem 
teheti ki a szántóterület kevesebb mint 
5 %-át, valamint a fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70 %-át.

Or. en

Módosítás 1530
Richard Ashworth

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

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie.

Or. en

Módosítás 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70%-át.

Or. en
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Módosítás 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie.

Or. en

Módosítás 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15
hektárt, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.
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Or. en

Módosítás 1534
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10
hektárt, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi
növénykultúra nem haladhatja meg a 
szántóterület 85%-át, továbbá a két fő 
növénykultúra együttesen nem teheti ki az 
adott szántóterület több mint 95%-át.

Or. en

Módosítás 1535
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként, 
állandó növénytermesztésre vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja,
a szántóterületen legalább négy különböző 
növénykultúrát kell vetésforgóban
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közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

termesztenie, vagy azt négy egymást 
követő éven át parlagon kell hagynia. 
Ezek közül egyik sem teheti ki a 
szántóterület kevesebb mint 10%-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 50%-át. A talaj 
termékenységére és termelékenységére 
gyakorolt hatása miatt a vetésforgóba 
kétéves herekeverékeket is be kell vonni.

Or. en

Indokolás

A diverzifikálás élőhelyet nyújthat hasznos rovarok számára és csökkenti a kórokozók számát, 
mivel az adott növénykultúra kevésbé lesz látható a kórokozók számára. A diverzifikálás 
növeli a gazdasági stabilitást, mivel csökkenti a pénzügyi kockázatot, stabilizálja a gazdaság 
bevételeit és növeli a gazdálkodási gyakorlatok kiválasztásának lehetőségét. A 
növénytermesztés határozott differenciálásából eredő környezetvédelmi és társadalmi-
gazdasági hasznok maximalizálása érdekében egyik kultúra sem lehet kisebb mint a 
földterület 10%-a és a fő kultúra sem foglalhat el 50%-nál nagyobb földterületet.

Módosítás 1536
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként, 
állandó növénytermesztésre vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
vetésforgóban termesztenie, vagy azt 
három egymást követő éven át parlagon 
kell hagynia.

Or. en
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Módosítás 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 5
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie, a 62. 
szélességi foktól északra eső szántókon 
pedig egyet. Ezek közül egyik sem teheti ki 
a szántóterület kevesebb mint 5%-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70%-át.

Or. en

Módosítás 1538
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy árasztásos növénytermesztésére 
használja, a szántóterületen legalább két
különböző növénykultúrát kell 



PE494.483v01-00 158/181 AM\909517HU.doc

HU

kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

termesztenie, Az évelő növénykultúrák 
esetében a tagállamok határozzák meg a 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek szántóterülete meghaladja a
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos méretét és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy árasztásos növénytermesztésére 
használja, a szántóterületen legalább két
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie, Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5%-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 90%-át.

Or. en

Módosítás 1540
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az adott 
tagállam átlagos mezőgazdasági 
birtokméretének 1/3-át és azt az év 
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fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy árasztásos növénytermesztésére 
használja, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át. Ez a kötelezettség 
nem vonatkozik azokra a mezőgazdasági 
birtokokra, amelyek összes területének 
több mint 70%-a gyep.

Or. en

Módosítás 1541
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az adott 
tagállam átlagos mezőgazdasági 
birtokméretének 1/3-át és azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy árasztásos növénytermesztésére 
használja, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. Ezek közül egyik sem teheti 
ki a szántóterület kevesebb mint 5 %-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át.

Or. en
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Módosítás 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy árasztásos növénytermesztésére 
használja, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
vetésforgóban termesztenie. A 
vetésforgóba egy hüvelyes növényt bele 
kell venni.

Or. en

Módosítás 1543
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként, 
állandó növénytermesztésre vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
vetésforgóban termesztenie, vagy azt 
három egymást követő éven át parlagon 
kell hagynia.
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Or. en

Módosítás 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként, 
állandó növénytermesztésre vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen növénykultúrák egy 
megfelelő vetésforgóját kell alkalmaznia, 
illetve parlagon kell hagynia a helyi 
éghajlati, talaj- és vízellátási viszonyokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy a területnek 70%-nál nem 
nagyobb részét használja olyan növények 
termesztésére, melyek a termesztési ciklus 
jelentős részében víz alatt lehetnek, a 
szántóterületen legalább három különböző 
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kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

Or. en

Módosítás 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie; a 
növénykultúra alatt „termeszthető 
növényfajok” értendők. Ezek közül egyik 
sem teheti ki a szántóterület kevesebb mint 
5 %-át, valamint a fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70 %-át.

Or. es

Indokolás

(Az első mondat a magyar nyelvű változatot nem érinti.) Pontosítani kell a növénykultúra 
fogalmát a kultúrák differenciálása vonatkozásában, és az alatt „termeszthető növényfajok” 
értendők.

Módosítás 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át. 

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 50%-át.

Or. fr

Módosítás 1548
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
a) amelyek szántóterületét az év jelentős 
részében teljes egészében gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény termesztésére, 
parlagon hagyott területként vagy víz alatt 
fekvő növények termesztésére, illetve ezek 
kombinációjára használják; vagy
b) amelyekben a mezőgazdasági üzem 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 50%-át állandó fűtermesztésre 
használják, parlagon hagyják, vagy ezek 
kombinációjára használják;
c) amelyek esetében a mezőgazdasági 
termelő az összes szántóterület több mint 
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50%-át évente elcseréli más 
mezőgazdasági termelőkkel, feltéve hogy 
bizonyítja, hogy a szántóterületének 
valamennyi parcelláján más 
növénykultúra kerül termesztésre, mint az 
előző naptári évben.

Or. en

Módosítás 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
- amelyekben a szántóterületet az év 
jelentős részében teljes egészében fű vagy 
más takarmány termesztésére használják, 
teljes egészében parlagon hagyják, vagy 
azon víz alatt fekvő növényeket 
termesztenek, vagy ezek valamilyen 
kombinációjára használják, vagy
- amelyeknél a támogatható 
mezőgazdasági terület több mint 50%-át 
gyepterület borítja vagy történelmi legelő 
vagy állandó kultúra,
- amelyek a 62. szélességi foktól északra 
eső területen helyezkednek el és néhány 
hasonló éghajlati jellemzőkkel bíró 
szomszédos terület, amely rendkívül 
nehézzé teszi a mezőgazdasági 
tevékenység folytatását.

Or. en

Módosítás 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
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Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre: - amelyekben a szántóterületet 
az év jelentős részében teljes egészében fű 
vagy más takarmány termesztésére 
használják, teljes egészében parlagon 
hagyják, vagy azon víz alatt fekvő 
növényeket termesztenek, vagy ezek 
valamilyen kombinációjára használják, 
vagy
- amelyekben a mezőgazdasági termelő
szántóterülete legfeljebb 50 hektár, és a 
mezőgazdasági üzem támogatható 
mezőgazdasági területének több mint 
50%-át állandó kultúra foglalja el.

Or. en

Módosítás 1551
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
a) amelyek szántóterületét az év jelentős 
részében teljes egészében gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény termesztésére, 
parlagon hagyott területként vagy víz alatt 
fekvő növények termesztésére, illetve ezek 
kombinációjára használják; vagy
b) amelyekben a mezőgazdasági üzem 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 75%-át állandó gyepterület 
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borítja, illetve azt gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény termesztésére, 
parlagon hagyott területként, vagy ezek 
kombinációjára használják;
c) amelyek esetében a mezőgazdasági 
termelő az összes szántóterület több mint 
50%-át évente elcseréli más 
mezőgazdasági termelőkkel, feltéve hogy 
bizonyítja, hogy a szántóterületének 
valamennyi parcelláján más 
növénykultúra kerül termesztésre, mint az 
előző naptári évben.
d) amelyek zöldség, bogyós gyümölcsök, 
vetőmag és/vagy gyümölcsök 
termesztésére specializálódtak vagy 
üvegházak fedik földterületüket.

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasságot biztosít a gazdálkodók számára és lehetővé teszi azt, hogy a 
kötelezettségek utolsó 5%-át több mint egy növénykultúra révén teljesítsék, és a speciális 
termelés kivétel lesz.

Módosítás 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazható: 
- ha az üzem teljes megművelt 
földterületén kedvező agronómiai 
egyensúlyt tud biztosítani; vagy
- ha az üzem vegyes 
növénykultúra/állattenyésztés gyakorlatot 
folytat és állattenyésztési részlege 
hozzáadott értéket biztosít a 
növénykultúrák számára.
Azon üzemek, ahol az ideiglenes gyep 
vagy a hüvelyes növényekkel bevetett 
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földterület a megművelt föld legalább 
10%-át teszi ki, a követelményeket két 
különböző kultúrára kell csökkenteni.

Or. fr

Módosítás 1553
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a mezőgazdasági üzemekre:
- amelyekben a gyepterület és/vagy az 
állandó növények a felhasznált 
mezőgazdasági terület több mint 70%-át 
teszik ki;
- ha a teljes megművelt földterületén 
kedvező agronómiai egyensúlyt tud 
biztosítani; 
- ha a vegyes 
növénykultúra/állattenyésztés gyakorlatot 
folytat és legalább egyik állattenyésztési 
részlege hozzáadott értéket biztosít a 
növénykultúrák számára.
Azon birtokok, ahol az ideiglenes gyep 
vagy a hüvelyes növényekkel bevetett 
földterület a megművelt föld legalább 
10%-át teszi ki, a követelményeket két 
különböző kultúrára kell csökkenteni.

Or. fr

Módosítás 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
- amelyekben a szántóterületet az év 
jelentős részében teljes egészében fű vagy 
más takarmány termesztésére használják, 
teljes egészében parlagon hagyják, vagy 
azon víz alatt fekvő növényeket 
termesztenek, vagy ezek valamilyen 
kombinációjára használják, vagy
- amelyekben a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete legfeljebb 50 hektár, és a 
mezőgazdasági üzem támogatható 
mezőgazdasági területének több mint 
80%-át állandó gyep vagy állandó kultúra 
foglalja el.

Or. en

Módosítás 1555
Csaba Sándor Tabajdi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
- amelyekben a szántóterületet az év 
jelentős részében teljes egészében fű vagy 
más takarmány termesztésére használják, 
teljes egészében parlagon hagyják, vagy 
azon víz alatt fekvő növényeket 
termesztenek, vagy ezek valamilyen 
kombinációjára használják, vagy
- amelyekben a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete legfeljebb 50 hektár, és a 
mezőgazdasági üzem támogatható 
mezőgazdasági területének több mint 
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50%-át állandó gyep vagy állandó kultúra 
foglalja el.

Or. en

Módosítás 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
- amelyekben a szántóterületet az év 
jelentős részében teljes egészében (ültetett 
vagy természetes) fű vagy más takarmány 
termesztésére használják, teljes egészében 
parlagon hagyják, vagy azon víz alatt 
fekvő növényeket termesztenek, vagy ezek 
valamilyen kombinációjára használják, 
vagy
- amelyekben a mezőgazdasági üzem 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 75%-át állandó gyepterület vagy 
állandó növényzet borítja, illetve azt gyep 
vagy egyéb takarmánynövény 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként, vagy ezek kombinációjára 
használják;

Or. en

Módosítás 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
- amelyekben a szántóterületet az év 
jelentős részében főként fű vagy más 
takarmány termesztésére használják, 
főként parlagon hagyják, vagy azon a 
termesztési ciklusuk jelentős részében víz 
alatt fekvő növényeket termesztenek, vagy 
ezek valamilyen kombinációjára 
használják, vagy
- amelyekben a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete legfeljebb 50 hektár, és a 
mezőgazdasági üzem támogatható 
mezőgazdasági területének több mint 
80%-át állandó gyepterület vagy 
hagyományos legelő, vagy állandó kultúra 
foglalja el.

Or. it

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség; a „teljes egészében” kifejezés helyett „főként” lett.

Módosítás 1558
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem vonatkozik 
azokra az üzemekre, amelyekben a 
szántóterületet az év jelentős részében 
főként fű vagy más takarmány 
termesztésére használják, főként parlagon 
hagyják, vagy azon a termesztési ciklusuk 
jelentős részében víz alatt fekvő 
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növényeket termesztenek, vagy ezek 
valamilyen kombinációjára használják; 
vagy

Or. it

Módosítás 1559
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
legelőként vagy fű termesztésére, vagy 
parlagon hagyott területként, vagy állandó 
növénykultúra termesztésére, vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen négy különböző 
növénykultúrát kell vetésforgóban 
termesztenie, és a támogatható földterület 
legalább 5%-án hüvelyeseket kell 
termesztenie.

Or. en

Módosítás 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a mezőgazdasági üzemekre:  
amelyekben a támogatható mezőgazdasági 
terület több mint 70%-át állandó 
gyepterület borítja, illetve azt gyep vagy 
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egyéb egynyári takarmánynövény 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként, vagy ezek kombinációjára 
használják;

Or. en

Módosítás 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a mezőgazdasági üzemekre, 
amelyekben a támogatható mezőgazdasági 
terület több mint kétharmadát ideiglenes 
vagy állandó gyepterület, vagy állandó 
növényzet borítja.

Or. en

Módosítás 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a mezőgazdasági üzemekre, 
amelyekben a mezőgazdasági termelő az 
összes szántóterület több mint 50%-át 
évente elcseréli más mezőgazdasági 
termelőkkel, feltéve hogy bizonyítja, hogy 
a szántóterületének valamennyi 
parcelláján más növénykultúra kerül 
termesztésre, mint az előző naptári évben;

Or. en
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Módosítás 1563
Bastiaan Belder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve azon 
gazdálkodók, akik részt vesznek a 
szántóterületek más gazdálkodókkal való 
éves cseréjének rendszerében a régión 
belül, együtt biztosítják a kultúrák 
diverzifikálását és a vetésforgót e 
területeken, és mentesülnek az (1) 
bekezdésben meghatározott
követelmények alól.

Or. en

Indokolás

Személyre szabott intézkedésekre van szükség, lehetővé téve a gazdálkodók számára (akik 
igénylik), hogy egyetlen kultúra termesztésére szakosodjanak, de ugyanakkor a szomszédos 
vagy régióbeli gazdákkal elcserélve a területeket biztosítsák a diverzifikálást és a vetésforgót.

Módosítás 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok mezőgazdaságuk 
szerkezetének figyelembevétele érdekében 
a VI. mellékletben megadott átlagos 
birtokméretnek megfelelően 
módosíthatják az (1) bekezdésben említett 
10 hektárt.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a 10 hektáros minimumszint differenciálható legyen az adott tagállam 
birtokszerkezetének megfelelően.

Módosítás 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok mezőgazdaságuk 
szerkezetének figyelembevétele érdekében 
a VI. mellékletben megadott átlagos 
birtokméretnek megfelelően 
módosíthatják az (1)–(20) bekezdésben 
említett 15 hektáros átlagos birtokméretet.

Or. en

Módosítás 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 30. cikk (1) bekezdése nem 
vonatkozik azokra a mezőgazdasági 
üzemekre, amelyek támogatható 
földterületüket állandó gyepterületként 
használják.

Or. de

Módosítás 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, azon 
gazdálkodók, akiknek mezőgazdasági 
üzemének legalább 70%-át állandó 
gyepterület alkotja úgy tekintendők, mint 
akik teljesítik a kultúrák diverzifikálására 
vonatkozó, e cikkben szereplő 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

Azon gazdálkodók, akiknek mezőgazdasági üzemének nagy részét állandó gyepterület alkotja 
nem diszkriminálhatók, mivel már elegendő környezetvédelmi hasznot nyújtanak azzal, hogy 
nagy területeket állandó gyepként tartanak, ezért meg kell könnyíteni számukra a hozzáférést 
ehhez az eszközhöz.

Módosítás 1568
James Nicholson, Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a mezőgazdásági üzemekre, 
amelyek szántóik legalább 70%-át 
fűtermelésre használják.

Or. en

Indokolás

Azok a mezőgazdásági üzemek, amelyek egy adott évben szántóik legalább 70%-át 
fűtermelésre használják úgy tekintendők, mint amelyek teljesítik a kultúrák diverzifikálására 
vonatkozó követelményeket.  Egyébként megsértenék fő kultúrára vonatkozó 70%-os határt, és 
hátrányba kerülnének, amiért túl sok füvet termesztenek.

Módosítás 1569
Robert Dušek
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a kötelezettség nem vonatkozik 
azokra a mezőgazdasági birtokokra, 
amelyek összes területének több mint 
70%-a gyep.

Or. en

Módosítás 1570
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felszántott szántót vagy állandó 
kultúrákkal benépesített vagy parlagon 
levő területeket takarónövényekkel kell 
védeni. A támogatható földterületeket nem 
lehet több mint 4 hétig, speciális esetekben 
több mint 8 hétig takarás nélkül hagyni.

Or. en

Módosítás 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, a szántóik 
legalább 25%-án, de legfeljebb 70%-án 
nem-gabona váltónövényt termesztő 
gazdálkodókat úgy kell tekinteni, mint 
akik eleget tesznek a növénykultúrák 
diverzifikálására vonatkozó, e cikkben 
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szereplő követelményeknek.
E cikk alkalmazásában „váltónövény” az 
alábbiak egyike lehet: olajos magvak vagy 
olajos gyümölcsök, fehérjenövények, len, 
kender, zöldségek, gyep és ugar.

Or. en

Indokolás

A már most is olyan váltónövényeket termesztő gazdálkodókat, amelyek környezetvédelmi 
haszna elismert (kevesebb vízhasználat, kevesebb műtrágya), nem szabad diszkriminálni, ezért 
meg kell könnyíteni hozzáférésüket ehhez az eszközhöz.

Módosítás 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, azokon a 
területeken, ahol a tenyészidőszak 
rövidebb mint 180 nap, a szántók 
művelése két különféle növénykultúrát 
foglal magában.

Or. en

Indokolás

A „háromkultúrás” követelményt rendkívül nehezen lehet teljesíteni azokon a területeken, 
ahol a tenyészidőszak rövid, ezért két növénykultúra elegendő e területeken.  A rövid 
tenyészidő és az alacsony tényleges összhőmérséklet erősen korlátozza az adott területen 
ténylegesen termeszthető növénykultúrák kiválasztását.

Módosítás 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

(1a) Vetésforgóra van szükség minden 
parcellában, kivéve a gyepterületeket vagy 
állandó legelőket és az évelő növényeket.

Or. fr

Módosítás 1574
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
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E cikk alkalmazásában a „szántóföldi 
növénykultúra” a haszonnövények 
botanikai osztályozásában szereplő 
különféle fajok egyikének kultúrája vagy 
a Brasscacerae, Solanaeceae és 
Cucurbitaceae növénycsaládokba tartozó 
valamely faj kultúrája, illetve a pihentetett 
földek. Az őszi/téli terményeket és a 
tavaszi/nyári terményeket azonban 
különböző növénykultúráknak kell 
tekinteni, még abban az esetben is, ha 
ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak.

Or. it

Indokolás

A „szántóföldi növénykultúra” botanikai nemzetséghez tartozás alapján történő 
meghatározása (néhány kivétellel a kertészeti ágazatban) előnyösebb, mivel nagyobb 
rugalmasságot biztosít, mint az alapjogszabályban szereplő zárt lista.

Módosítás 1575
Jens Rohde

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

(1b) E cikk alkalmazásában a „szántóföldi 
növénykultúra” a haszonnövények 
botanikai osztályozásában szereplő 
különféle fajok bármelyikének kultúrája 
vagy a Brasscacerae, Solanaeceae, 
Cucurbitaceae, Gramineae és 
Legomionseae növénycsaládokba tartozó 
bármely faj kultúrája, illetve a pihentetett 
földek és a köztes kultúrák. A téli 
terményeket és a tavaszi terményeket 
azonban különböző növénykultúráknak 
kell tekinteni, még abban az esetben is, ha 
ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak.

Or. en

Indokolás

Fontos a „szántóföldi növénykultúra” részletesebb meghatározása e rendeletben. A köztes 
kultúrák is szántóföldi növénykultúrának kell tekinteni, mivel nagy környezeti értékük van. 
Fontos továbbá különbséget tenni a különböző és a szaporítóanyag céljából termesztett 
gyepfajták és zöldségek között.

Módosítás 1576
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E cikk alkalmazásában a „szántóföldi 
növénykultúra” a haszonnövények 
botanikai osztályozásában szereplő 
különféle fajok bármelyikének kultúrája 
vagy a Brasscacerae, Solanaeceae és 
Cucurbitaceae növénycsaládokba tartozó 
bármely faj kultúrája, illetve a pihentetett 
földek. A téli terményeket és a tavaszi 
terményeket azonban különböző 
növénykultúráknak kell tekinteni, még 
abban az esetben is, ha ugyanahhoz a 
nemzetséghez tartoznak.
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E cikk alkalmazásában a „szántóföldi 
növénykultúra” a botanikai 
osztályozásban növényként meghatározott 
fajok kultúrája és a pihentetett földek.

Or. es

Indokolás

Környezetvédelmi és mezőgazdasági érdekből a pihentetett földeket is szántóföldi 
növénykultúrának kell tekinteni az osztályozás szempontjából.

Módosítás 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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