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Módosítás 1581
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Módosítás 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
növénytermesztés diverzifikálására 
irányuló intézkedéssel kapcsolatos 
követelmények alkalmazása arányos és 
megkülönböztetéstől mentes legyen,
valamint lehetővé tegye a környezet 
fokozottabb védelmét, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk 
(1b) bekezdésében meghatározott 
növénykultúra-típusok további típusokkal 
való kiegészítése, valamint az egyes 
szántóföldi növénykultúrák arányának 
pontos kiszámításával kapcsolatos 
alkalmazási szabályok meghatározása 
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céljából.

Or. en

Módosítás 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikk rendelkezéseinek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növénykultúra” fogalmának 
meghatározására, valamint az egyes 
szántóföldi növénykultúrák arányának 
pontos kiszámításával kapcsolatos 
alkalmazási szabályokra vonatkozóan –
szem előtt tartva, hogy a parlagon hagyott 
területet a diverzifikálás szempontjából 
növénykultúrának kell tekinteni –, 
továbbá az ökológiai jelentőségű terület e 
cikk (1) bekezdésében említett típusainak 
jobb meghatározása és az ökológiai 
jelentőségű területek olyan további 
típusainak hozzáadása és meghatározása 
céljából, amelyeket az (1) bekezdésben 
rögzített arány tiszteletben tartása 
tekintetében figyelembe lehet venni.

Or. es

Indokolás

Helyénvalónak tűnik, hogy egy melléklet tartalmazza a növénykultúrák felsorolását. A 
parlagon hagyott területet azonban növénykultúrának kell tekinteni.

Módosítás 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 – szem előtt tartva, hogy a 
parlagon hagyott területet a diverzifikálás 
szempontjából növénykultúrának kell 
tekinteni –, továbbá az ökológiai 
jelentőségű terület e cikk (1) bekezdésében 
említett típusainak jobb meghatározása és 
az ökológiai jelentőségű területek olyan 
további típusainak hozzáadása és 
meghatározása céljából, amelyeket az (1) 
bekezdésben rögzített arány tiszteletben 
tartása tekintetében figyelembe lehet 
venni.

Or. es

Módosítás 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(2) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy az 55. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az (1b) bekezdésben 
említett növénykultúrák továbbiakkal 
történő kiegészítése, valamint az egyes 
szántóföldi növénykultúrák arányának 
pontos kiszámításával kapcsolatos 
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vonatkozóan. alkalmazási szabályok meghatározása 
érdekében.

Or. it

Módosítás 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a „szántóföldi növénykultúra” 
és az „agronómiai mérleg” fogalmának 
meghatározására, valamint az egyes 
szántóföldi növénykultúrák arányának 
pontos kiszámításával kapcsolatos 
alkalmazási szabályokra vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1587
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a „szántóföldi növénykultúra” 
fogalmának meghatározására vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 1588
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a szántóföldet összevont 
művelésre irányuló megállapodás 
keretében, más tulajdonában lévő egyéb 
szántófölddel együtt művelik, az (1) 
bekezdésben rögzített rendelkezések úgy 
alkalmazandók, mintha a megállapodás 
tárgyát képező szántóföld egésze egyetlen 
mezőgazdasági termelő ellenőrzése alá 
tartozó egyetlen szántóföld lenne.

Or. en

Módosítás 1589
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a mezőgazdasági 
termelők kedvezőtlen időjárási 
körülmények vagy egyéb természeti 
katasztrófa miatt nem képesek eleget tenni 
az e bekezdés szerinti kötelezettségeiknek, 
a tagállamok mentesíthetik őket e 
kötelezettségeik alól.

Or. en

Módosítás 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Állandó gyepterület

(1) A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).
Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.
(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 1591
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Állandó gyepterület

(1) A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).
Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.
(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
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gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A környezeti előnyök eléréséhez régiók és intézkedések szerint differenciált 
megközelítésmódra van szükség, nem pedig szántóföldek művelés alóli egységes kivonására.
Ennek megfelelően az agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek a második pillérre kell 
összpontosulniuk. E cikk értelmében jelentős mértékben csökkenne a gazdaságok 
versenyképessége és a globális élelmiszerhiánnyal szembeni fellépéshez való, alapvető 
fontosságú hozzájárulásuk; azokban a régiókban, ahol csökkenőben van a szarvasmarha-
állomány, hiányoznak a gyepterület alternatív felhasználási lehetőségei.

Módosítás 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Állandó gyepterület

(1) A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).
Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.
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(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 1593
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Állandó gyepterület

(1) A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).
Az állandó gyepterületű 
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referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.
(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1594
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó legelő

Or. en
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Módosítás 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó legelők

Or. en

Módosítás 1596
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és legelő

Or. en

Módosítás 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és legelő, valamint 
állandó kultúrák 

Or. en

Módosítás 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és legelő

Or. fr

Módosítás 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és legelő

Or. it

Módosítás 1600
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Legelő és állandó gyepterület

Or. it

Módosítás 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Időszakos és állandó gyepterület
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Or. en

Módosítás 1602
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

törölve

Or. en

Módosítás 1603
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

Amennyiben a mezőgazdasági terület – az 
állandó gyepterületeket leszámítva – 15 
hektárnál nagyobb kiterjedésű, a 
mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük legalább 3%-
a ökológiai jelentőségű terület – például 
parlagon hagyott terület, állandó kultúrák 
által elfoglalt terület, terasz, tájképi elem 
(például sövény vagy kőfal), védelmi sáv, 
a növekedési ciklus jelentős részében 
árasztásos növénytermesztésére használt 
terület, talajjavító növénnyel (például 
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hüvelyesekkel) borított terület, illetve a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület –
legyen.

Or. it

Módosítás 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamok biztosítják, hogy az állandó 
gyepterületként használt földterületek 
tagállami és regionális szinten 
összességében továbbra is 
fennmaradjanak.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek és felügyelet okozta problémák elkerülése érdekében jobb az egész 
tagállam szintjén figyelembe venni az állandó gyepterület mennyiségét, mint az egyes 
gazdaságok szintjén.

Módosítás 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 

A tagállamok biztosítják, hogy az 
időszakos vagy állandó gyepterületként 
használt földterületek tagállami és 
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rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

regionális szinten összességében továbbra 
is fennmaradjanak.

Or. en

Módosítás 1606
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamok biztosítják, hogy a 2014-es 
igénylési évben állandó gyepterületként 
használt mezőgazdasági területek 
továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

Or. en

Módosítás 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 

A tagállamok intézkedéseket tesznek az 
állandó gyepterület és legelő, valamint a 
mezőgazdasági összterület arányának 
fenntartása érdekében. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni.



PE494.487v01-00 18/181 AM\909521HU.doc

HU

(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

Or. fr

Módosítás 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
– meghatározott korlátok között –
megmaradjon az állandó gyepterületként
használt földterületek aránya. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
– meghatározott korlátok között –
megmaradjon az állandó gyepterületként
használt földterületek aránya. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni.
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Or. en

Indokolás

Túlzott korlátozást jelent az állandó gyepterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségnek 
az egyes mezőgazdasági termelők szintjén való alkalmazása. Ezért javasolt a kötelezettség 
nemzeti vagy regionális szinten való alkalmazása.

Módosítás 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
megmaradjon az állandó gyepterületként
használt földterületek aránya. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1611
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemük környezet, 
éghajlat vagy biológiai sokféleség 
szempontjából különös értékkel bíró
területét. E bekezdés alkalmazásában 
„állandó gyepterület” a 4. cikk (1) 
bekezdésének h) pontjában meghatározott 
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referenciaterület). olyan terület, amely legalább 10 éve nem 
szerepelt a mezőgazdasági üzem 
vetésforgójában és nem került 
felszántásra.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési” elemnek csak a biológiai sokféleség tekintetében leggazdagabb állandó 
gyepterületeket kell védenie.

Módosítás 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotban
kell fenntartaniuk a mezőgazdasági 
üzemüknek az évenkénti kérelemben 
állandó gyepterületként bejelentett 
területét.

Or. es

Indokolás

Az állandó gyepterületekkel kapcsolatos „kizöldítési” kötelezettségvállalásnak az egyének 
szintjén eleget kell tenni az ilyen területek jó állapotban való megőrzése révén. A „fenntartás” 
fogalmát ezért időbeni folyamatként kell értelmezni. Így a mezőgazdasági termelő az egyes 
években bejelentett azon állandó gyepterületek vonatkozásában felelhet meg a „kizöldítési” 
elemnek, amely területek tekintetében teljesítette a jó állapotban való fenntartás 
követelményét.

Módosítás 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek 
féltermészetes vagy műveletlen 
földterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: féltermészetes vagy 
műveletlen területű referenciaterület).

Or. en

Módosítás 1614
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek 
féltermészetes és műveletlen 
földterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: féltermészetes, 
műveletlen területű referenciaterület).

Or. en

Módosítás 1615
Béla Glattfelder
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A tagállamoknak állandó gyepterületként 
kell fenntartaniuk a(z) …/…/EU rendelet 
(horizontális rendelet) 74. cikkének (1) 
bekezdése szerinti kérelemben a 2014. 
igénylési év tekintetében ilyenként 
bejelentett területeknek megfelelő 
hektárnyi területet (a továbbiakban: 
állandó gyepterületű referenciaterület).

Or. en

Módosítás 1616
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
legelőként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2011. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó legelőként 
használt referenciaterület).

Or. en

Módosítás 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként és legelőként kell 
fenntartaniuk a mezőgazdasági üzemüknek 
a(z) …/…/EU rendelet (horizontális 
rendelet) 74. cikkének (1) bekezdése 
szerinti kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületként 
és legelőként használt referenciaterület).

Or. fr

Módosítás 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként és legelőként kell 
fenntartaniuk a mezőgazdasági üzemüknek 
a(z) …/…/EU rendelet (horizontális 
rendelet) 74. cikkének (1) bekezdése 
szerinti kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületként 
és legelőként használt referenciaterület).

Or. it

Módosítás 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó A mezőgazdasági termelőknek állandó 
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gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

legelőként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó legelőként 
használt referenciaterület).

Or. en

Módosítás 1620
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

1. A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként és legelőként kell 
fenntartaniuk a mezőgazdasági üzemüknek 
a(z) …/…/EU rendelet (horizontális 
rendelet) 74. cikkének (1) bekezdése 
szerinti kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületként 
és legelőként használt referenciaterület).

Or. it

Módosítás 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként, illetve hagyományos 
legelőként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
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kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület). Ennek alkalmazásában 
igazolniuk kell, hogy rendelkeznek annyi 
haszonállattal, hogy az állománysűrűség a 
támogatandó gyepterületen eléri a 
hektáronkénti egy számosállat-egységet, 
vagy amennyiben nem rendelkeznek 
állatokkal, bizonyítaniuk kell, hogy 
fenntartási tevékenységeket folytatnak, 
ideértve például a kaszálást és a 
területtisztítást.

Or. es

Indokolás

Szükségesnek tartjuk a gyepterület és a mezőgazdasági-állattenyésztési tevékenység közötti 
kapcsolat megteremtését, illetve adott esetben bizonyos mezőgazdasági tevékenységek 
előírását a gyepterületek romlásának és elhanyagolásának megelőzése érdekében.

Módosítás 1622
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület). Amennyiben az 
környezetvédelmi okokból szükséges, a 
2011 és 2014 között szántófölddé alakított 
állandó gyepterületeket újra kell vetni.

Or. en
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Módosítás 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unióhoz 2004 előtt csatlakozó 
tagállamok biztosítják, hogy a 2003. évre 
vonatkozó területalapú támogatás iránti 
kérelem benyújtására előírt időpontban 
állandó legelőként hasznosított 
földterületek továbbra is állandó legelők 
maradjanak.
A 2004-ben csatlakozó új tagállamok 
biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén 
állandó legelőként hasznosított 
földterületek továbbra is állandó legelők 
maradnak.
Bulgária és Románia biztosítja, hogy a 
2007. január 1-jén állandó legelőként 
hasznosított földterületek továbbra is 
állandó legelők maradjanak.
A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett arány (a 
továbbiakban: referenciaindex) az előző 
bekezdés szerinti vonatkozó 
referenciaévhez képest nem csökkent 
10%-ot meghaladó mértékben az állandó 
gyepterület kárára.
E bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazandók az erdősítésre szánt, 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek esetében, amennyiben az 
ilyen erdőtelepítés összeegyeztethető a 
környezettel, valamint kivéve a 
karácsonyfa-ültetvényeket és a gyorsan 
növő fafajok rövid távú telepítését.

Or. en
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Módosítás 1624
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 2014-es 
igénylési évben állandó gyepterületként 
használt mezőgazdasági területek 
továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

Or. en

Módosítás 1625
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
31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
megmaradjon az állandó gyepterületként 
használt földterületek aránya. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni. A 
referenciaarányt a mezőgazdasági 
termelők által 2014-ben bejelentett 
állandó gyepterület és mezőgazdasági 
összterület arányában kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 1626
Juozas Imbrasas

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
megmaradjon az állandó gyepterületként 
használt földterületek aránya. Ezt a 
kötelezettséget nemzeti vagy regionális 
szinten kell alkalmazni. A 
referenciaarányt a mezőgazdasági 
termelők által 2014-ben bejelentett 
állandó gyepterület és mezőgazdasági 
összterület arányában kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületüket megújíthatják. E bekezdés 
alkalmazásában „állandó gyepterület” a 
4. cikk (1) bekezdésének h) pontjában 
meghatározott olyan terület, amely 
legalább tíz éve nem szerepelt a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában.

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterület művelés általi megújítása nélkülözhetetlen intézkedés a mezőgazdasági 
termelők számára a juhok, szarvasmarhák és tejelő tehenek jó minőségű takarmányaként 
használt fűfélék termékenységének és minőségének javítása szempontjából. Emellett a 
talajminőség javítása révén szerepet játszik az éghajlatváltozás enyhítésében.

Módosítás 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek és felügyelet okozta problémák elkerülése érdekében jobb az egész 
tagállam szintjén figyelembe venni az állandó gyepterület mennyiségét, mint az egyes 
gazdaságok szintjén.

Módosítás 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. fr

Módosítás 1630
Diane Dodds

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

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. en

Módosítás 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterülettel kapcsolatos kötelezettséget nemzeti szinten kell fenntartani, a 
jelenleg működő rendszerhez hasonlóan, amelyben a mezőgazdasági termelőknek állandó 
gyepterületté kell visszaalakítaniuk szántóföldeket, amennyiben a referenciaarány az előírt 
10%-os küszöbérték alá csökken.

Módosítás 1632
Jens Rohde

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

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési” elemnek csak a biológiai sokféleség tekintetében leggazdagabb állandó 
gyepterületeket kell védenie.

Módosítás 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó gyepterületté kell alakítania 
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] 93. cikkében említettek szerint.

törölve

Or. es

Módosítás 1634
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Az állandó gyepterületű referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 
területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Az állandó legelőként használt
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó legelővé kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Or. en

Módosítás 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 
területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Az állandó gyepterületként vagy 
legelőként használt referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 
területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté vagy legelővé kell 
alakítania a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 93. cikkében 
említettek szerint.

Or. fr

Módosítás 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 

Az állandó gyepterületként és legelőként 
használt referenciaterületet növelni kell 
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
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területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

termelőnek egyes területeket 2014-ben 
és/vagy 2015-ben állandó gyepterületté, 
illetve legelővé kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Or. it

Módosítás 1637
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 
területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Az állandó legelőként és gyepterületként 
használt referenciaterületet növelni kell 
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelőnek egyes területeket 2014-ben 
és/vagy 2015-ben állandó legelővé, illetve 
gyepterületté kell alakítania a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 93. 
cikkében említettek szerint.

Or. it

Módosítás 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó gyepterületű referenciaterületet 
növelni kell abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelőnek egyes 
területeket 2014-ben és/vagy 2015-ben 
állandó gyepterületté kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Az állandó legelőként használt
referenciaterületet növelni kell abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelőnek 
egyes területeket 2014-ben és/vagy 2015-
ben állandó legelővé kell alakítania a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
93. cikkében említettek szerint.

Or. en
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Módosítás 1639
Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy állandó 
gyepterületüket művelés révén megújítsák. 
E bekezdés alkalmazásában „állandó 
gyepterület” a 4. cikk (1) bekezdésének h) 
pontjában meghatározott olyan terület, 
amely legalább tíz éve nem szerepelt a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában.

Or. en

Módosítás 1640
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az olyan állandó kultúrákat 
fenntartó mezőgazdasági termelők, mint 
például az olajfaültetvények, 
szőlőültetvények vagy gyümölcsösök –
kivéve ugyanakkor a nem öntözött állandó 
kultúrákat –, a talaj minimális 
zavarásával és a talajfelszín 
növényborítottságával járó, meghatározott 
agronómiai gyakorlatokat alkalmaznak.

Or. pt

Módosítás 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

törölve

Or. en

Módosítás 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

törölve

Or. en

Módosítás 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó (2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 



PE494.487v01-00 36/181 AM\909521HU.doc

HU

gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

cikk szerinti arány a vonatkozó 
referenciaévben mért arányhoz képest ne 
csökkenjen 10%-ot meghaladó mértékben 
az állandó gyepterület kárára.

Or. en

Módosítás 1644
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
cikk szerinti arány a vonatkozó 
referenciaévben mért arányhoz képest ne 
csökkenjen 10%-ot meghaladó mértékben 
az állandó gyepterület kárára.

Or. en

Módosítás 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett arány a (3a)
bekezdésben említett, előző évben mért 
arányhoz képest (a továbbiakban: 
referenciaarány) ne csökkenjen 10%-ot 
meghaladó mértékben az állandó 
gyepterületként és legelőként használt 
terület kárára.

Or. fr
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Módosítás 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők – a 
környezeti hatásvizsgálatról (khv) szóló 
rendeletben előírt követelmények sérelme 
nélkül – féltermészetes és műveletlen 
területű referenciaterületük legfeljebb 8%-
át átalakíthatják. Az említett határérték 
nem alkalmazandó vis maior vagy 
rendkívüli körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük 
legfeljebb 5 %-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szinten fenntartandó 
határértékekhez képest ne csökkenjenek 
az állandó gyepterületek, szavatolva, hogy 
a 2011. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelmek benyújtására 
előírt időpontban állandó gyepterületként 
besorolt földterületek továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, hogy a gyepterület fenntartása nemzeti szinten történjen. Megfelelő szabályokon 
keresztül a tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy ne csökkenjen az állam szintjén 
fenntartandó állandó gyepterületek nagysága.
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Módosítás 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják, kivéve ha a biológiai 
sokféleséggel és a vizek védelmével 
kapcsolatos érvek szólnak az átalakítás 
ellen. Ilyenekre példa az árterületek, a 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok, 
a védett területek, valamint a vizek és a 
biológiai sokféleség védelme 
szempontjából értékes vagy érzékeny 
talajok átalakítása. Az átalakításra csak 
agrár-környezetgazdálkodási terv 
benyújtását vagy írásos engedély 
jóváhagyását követően kerülhet sor. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5%-át átalakíthatják. Az említett határérték 
nem alkalmazandó az erdősítésre szánt, 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek esetében – amennyiben az 
ilyen erdőtelepítés összeegyeztethető a 
környezettel, és kivéve a karácsonyfa-
ültetvényeket és a gyorsan növő fafajok 
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rövid távú telepítését –, valamint vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterület fenntartásával kapcsolatos követelményen keresztül nem szabad 
megakadályozni az állandó gyepterület környezettel összeegyeztethető erdősítését.

Módosítás 1650
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
legelőként használt referenciaterületük 
legfeljebb 5%-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
esetén.

Or. en

Módosítás 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2). A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületként és legelőként használt
referenciaterületük legfeljebb 5%-át 
átalakíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. fr



PE494.487v01-00 40/181 AM\909521HU.doc

HU

Módosítás 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületként és legelőként használt
referenciaterületük legfeljebb 5%-át 
átalakíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. it

Módosítás 1653
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületként és legelőként használt
referenciaterületük legfeljebb 5%-át 
átalakíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. it

Módosítás 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
legelőként használt referenciaterületük 
legfeljebb 5%-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A tagállamok állandó gyepterületű 
referenciaterületük legfeljebb 5%-át 
átalakíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1656
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják. Az említett 
határérték nem alkalmazandó vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén.

(2) A mezőgazdasági termelők az (1) 
bekezdés szerinti állandó gyepterületű 
referenciaterületük legfeljebb 5%-át 
átalakíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. en
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Módosítás 1657
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők számára 
lehetővé kell tenni az állandó gyepterületű 
referenciaterület gazdaságon belüli, 
valamint – földterület átadása nélkül –
mezőgazdasági termelők közötti átadását.
Az állandó gyepterületű 
referenciaterületet csökkenteni kell, 
amennyiben egy terület kinövi az állandó 
gyepterület fogalommeghatározását, és 
magasabb fokú biológiai sokféleség által 
jellemzett természetesebb állapotba kerül.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a „kizöldítési” elem ne akadályozza meg, hogy a területek 
természetesebb állapotba kerüljenek, ami még jobb a környezetnek és természetnek, mint az 
állandó legelő; emellett az állandó legelőt ott kell elhelyezni, ahol az környezeti szempontból 
a legjobb hatással jár, és a mezőgazdasági termelők számára nagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a saját mezőgazdasági területük feletti rendelkezést tekintve.

Módosítás 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon állandó gyepterülettel 
rendelkező mezőgazdasági termelők, 
akiknek földterülete szerkezetátalakítást 
igényel, az alábbiak céljából 
végrehajthatják ezt az átalakítást:
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a) újbóli bevetés vagy
b) a gazdaságon belüli más helyen történő 
vetés.

Or. de

Módosítás 1659
James Nicholson, Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon régiókban, ahol az állandó 
gyepterület 2014-hez képest nem csökken 
5%-nál nagyobb mértékben, az (1) 
bekezdésben rögzített követelményt az 
adott régióban gazdálkodó összes 
mezőgazdasági termelő által teljesítettnek 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterületet regionális szinten kell ellenőrizni, és az egyes mezőgazdasági 
termelők szintjén csak akkor szabad ellenőrzéseket végezni, ha az állandó gyepterület több 
mint 5%-kal csökken.  A mezőgazdasági termelők szintjén történő ellenőrzés adminisztratív 
terhekkel jár, és nagyon kevés hasznot hoz, ha a régió területén az állandó gyepterület 
összességében stabil.

Módosítás 1660
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A mezőgazdasági termelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy állandó 
gyepterületű referenciaterületüket 
erdősítsék vagy rövid rotációs idejű 



PE494.487v01-00 44/181 AM\909521HU.doc

HU

sarjerdő céljára használják.

Or. en

Módosítás 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 1662
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 

törölve
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növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterület megújítása nagymértékben függ a nemzeti vagy regionális 
körülményektől; ezért ezt a tagállamok hatáskörében kell hagyni.
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Módosítás 1664
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, az (1) bekezdésben említett 
megengedett korlát túllépésének esetén a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
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földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1666
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, az (1) bekezdésben említett 
megengedett korlát túllépésének esetén a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1667
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
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, (3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
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hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan. A (2) 
bekezdés alkalmazásában a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterület fenntartásával 
kapcsolatos szabályok meghatározása 
céljából, különösen az arány fenntartását 
szolgáló intézkedések meghozatalának 
biztosítása érdekében, ideértve az olyan 
teljesítendő egyéni kötelezettségeket, mint 
a területek állandó gyepterületté való 
visszaalakításának kötelezettsége, 
amennyiben megállapításra kerül, hogy az 
állandó gyepterület aránya csökken.

Or. en

Módosítás 1668
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
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megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan. A (2) 
bekezdés alkalmazásában a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterület fenntartásával 
kapcsolatos szabályok meghatározása 
céljából, különösen az arány fenntartását 
szolgáló intézkedések meghozatalának 
biztosítása érdekében, ideértve az olyan 
teljesítendő egyéni kötelezettségeket, mint 
a területek állandó gyepterületté való 
visszaalakításának kötelezettsége, 
amennyiben megállapításra kerül, hogy az 
állandó gyepterület aránya csökken.

Or. en

Módosítás 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 

(3) Az (1) bekezdésben említett arányt a 
mezőgazdasági termelők által az adott 
évre bejelentett területek alapján minden 
évben meg kell állapítani.
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módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterület 
fenntartásának szabályairól annak 
biztosítása érdekében, hogy azon 
régiókban, ahol az állandó gyepterületek 
nemzeti ellenőrzése az állandó 
gyepterületként használt területek 
arányának csökkenését mutatja, a 
mezőgazdasági termelők intézkedéseket 
tegyenek a kijelölt földterületek állandó 
gyepterületként való fenntartása 
érdekében, ideértve az olyan egyedi 
kötelezettségek teljesítését, mint a 
területek állandó gyepterületté alakítására 
vonatkozó kötelezettség.

Or. es

Indokolás

Intézkedések elfogadása a mezőgazdasági termelők szintjén abban az esetben, ha nemzeti 
szinten a gyepterületek a megállapított határértékek alá csökkennek.

Módosítás 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski



AM\909521HU.doc 51/181 PE494.487v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterület 
fenntartása és különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy az állandó 
gyepterület arányának fenntartására 
irányuló intézkedésekre kerüljön sor –
ideértve az egyénileg teljesítendő 
kötelezettségeket, úgymint a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakítását –, 
amennyiben az állandó gyepterület 
arányának csökkenése tapasztalható.

Or. en

Módosítás 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterületű 
területek növelésével, az állandó 
gyepterület megújításával és a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával 
kapcsolatos szabályok megállapítására 
vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 1673
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az időszakos vagy állandó 
gyepterületű referenciaterületek 
növelésével, az időszakos vagy állandó 
gyepterület megújításával, valamint a 
mezőgazdasági terület időszakos vagy 
állandó gyepterületté való átalakításával 
kapcsolatos szabályok megállapítására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterületként és 
legelőként használt referenciaterületeknek
az (1) bekezdés második albekezdésében 
meghatározott növelésével, az állandó 
gyepterület és legelő megújításával, a (2) 



AM\909521HU.doc 53/181 PE494.487v01-00

HU

megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

bekezdésben említett megengedett 
csökkentés túllépésének esetén a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté és legelővé való 
átalakításával, valamint földátruházás 
esetén az állandó gyepterületként és 
legelőként használt referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1675
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó legelőként használt
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó legelő
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
legelővé való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó legelőként 
használt referenciaterület módosításával 
kapcsolatos szabályok megállapítására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
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(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó legelőként használt
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó legelő
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
legelővé való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó legelőként 
használt referenciaterület módosításával 
kapcsolatos szabályok megállapítására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterületként és 
legelőként használt referenciaterületeknek
az (1) bekezdés második albekezdésében 
meghatározott növelésével, az állandó 
gyepterület és legelő megújításával, a (2) 
bekezdésben említett megengedett 
csökkentés túllépésének esetén a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté és legelővé való 
átalakításával, valamint földátruházás 
esetén az állandó gyepterületként és 
legelőként használt referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.
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Or. it

Módosítás 1678
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó legelőként és 
gyepterületként használt
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó legelő és 
gyepterület megújításával, a (2) 
bekezdésben említett megengedett 
csökkentés túllépésének esetén a 
mezőgazdasági terület állandó legelővé és 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó legelőként 
és gyepterületként használt 
referenciaterület módosításával kapcsolatos 
szabályok megállapítására vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó gyepterületű 
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állandó gyepterületű 
referenciaterületeknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
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növelésével, az állandó gyepterület 
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

növelésével, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó 
gyepterületű referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan. A 
tagállamok a talaj szervesanyag-tartalma 
alapján meghatározhatják az állandó 
gyepterület védelméhez szükséges 
alapszintet.

Or. en

Módosítás 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A referenciaarány meghatározása az 
alábbiak szerint történik:
a) az állandó gyepterületként és legelőként 
használt területek a mezőgazdasági 
termelők által 2010-ben e célra használt 
területekként bejelentett területek;
b) a mezőgazdasági összterület a 
mezőgazdasági termelők által 2010-ben 
bejelentett mezőgazdasági összterület.

Or. fr

Módosítás 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)
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31a. cikk
Állandó kultúrák

A szokásos beruházási és eszközmegújítási 
szükségletek sérelme nélkül a 
mezőgazdasági termelők biztosítják 
mezőgazdasági üzemük állandó 
kultúráinak fenntartását.

Or. it

Módosítás 1682
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Állandó kultúrák

(1) A 4. cikk g) pontjában meghatározott 
állandó kultúrákat művelő mezőgazdasági 
termelők a tagállamok által meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatokat 
alkalmaznak.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
mezőgazdasági gyakorlatok 
meghatározásához alkalmazandó 
feltételek rögzítésére vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Az állandó gyepterület és legelő összesített 

aránya
(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
a 31. cikk (1) bekezdésében említett arány 
csökken, az érintett tagállam előírja a 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
előzetes engedélyezés nélkül ne 
alakítsanak át más célra állandó 
gyepterületként vagy legelőként használt 
területeket.
(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
a 31. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettség nem teljesíthető, az érintett 
tagállam az (1) bekezdésben említett, 
nemzeti és regionális szinten meghozandó 
intézkedések mellett előírja, hogy az olyan 
földterülettel rendelkező mezőgazdasági 
termelők, amelyeket korábban állandó 
gyepterületként vagy legelőként 
használtak, majd más célra átalakítottak, 
alakítsák vissza ezeket a területeket 
állandó gyepterületekké és legelőkké.

Or. fr

Módosítás 1684
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
31 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31b. cikk
Gyepterületek időszakos felszántása

A mezőgazdasági termelők újravetés 
céljából a hagyományos módszereknek és 
időszakoknak megfelelően felszánthatják 
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állandó gyepterületként és legelőként 
használt területüket.

Or. fr

Módosítás 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Ökológiai jelentőségű terület
(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. es

Indokolás

A diverzifikálásra és az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó intézkedések a 29. cikk 
módosításának megfelelően egyesítésre kerülnek.
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Módosítás 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Ökológiai jelentőségű terület
(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési” elemet a KAP második pillérébe kell belefoglalni, és nem a közvetlen 
kifizetések részévé kell tenni.

Módosítás 1687
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk
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32. cikk törölve
Ökológiai jelentőségű terület
(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A környezeti előnyök eléréséhez régiók és intézkedések szerint differenciált 
megközelítésmódra van szükség, nem pedig szántóföldek művelés alóli egységes kivonására.
Ennek megfelelően az agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek a második pillérre kell 
összpontosulniuk. E cikk értelmében jelentős mértékben csökkenne a gazdaságok 
versenyképessége és a globális élelmiszerhiánnyal szembeni fellépéshez való, alapvető 
fontosságú hozzájárulásuk; azokban a régiókban, ahol csökkenőben van a szarvasmarha-
állomány, hiányoznak a gyepterület alternatív felhasználási lehetőségei.

Módosítás 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk
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32. cikk törölve
Ökológiai jelentőségű terület
(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési” elemet a KAP második pillérébe kell belefoglalni, és nem a közvetlen 
kifizetések részévé kell tenni.

Módosítás 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Ökológiai jelentőségű terület
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(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 1690
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ökológiai jelentőségű terület Ökológiai infrastruktúra

Or. en

Módosítás 1691
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés
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(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

törölve

Or. en

Módosítás 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – kivéve ezalól 
az állandó gyepterületű területet és a 
féltermészetes és műveletlen földterületet
– legalább 2%-a ökológiai jelentőségű 
terület, mint például parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen. Ezek a területek állhatnak 
a mezőgazdasági üzemnek a 25. cikk (2) 
bekezdése tekintetében nem támogatható 
részeiből, amennyiben ezek a területek 
feltüntetésre kerülnek a támogatási 
kérelemben, és hozzájárulnak 
környezetvédelmi vagy előnyökkel járó 
célkitűzések megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
2%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Módosítás 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
2%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. de
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Módosítás 1695
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. 

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
2,5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem (például kerítés vagy kőfal), 
védelmi sáv, nitrogénmegkötő 
növénykultúra, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület, valamint a 
szénmegkötéshez hozzájáruló 
növénykultúra legyen.

Or. lv

Módosítás 1696
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem –
például sövény vagy kőfal –, védelmi sáv, 
nitrogénmegkötő növényekkel beültetett
földterület, illetve a 25. cikk (2) bekezdése 
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b) pontjának ii. alpontjában említett 
erdősített terület, nektárt adó bokrokkal és 
fákkal borított terület vagy intenzív 
művelés alá vont terület legyen.

Or. bg

Módosítás 1697
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 20 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületként és legelőként használt, 
illetve állandó kultúrák által borított
terület kivételével – legalább 3%-át olyan
ökológiai jelentőségű területként kell 
fenntartaniuk, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
táblaszegély, sövény, belső vízfolyás, 
védelmi sáv, nitrogénmegkötő 
növényekkel beültetett földterület, rövid 
rotációs idejű sarjerdő, időszakos 
gyepterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület. A fentiek 
ökológiai jelentőségű területként való 
bevonása nem zárja ki ezen 
intézkedéseknek a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
keretében történő támogatását.

Or. en

Módosítás 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 20 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületként és legelőként használt 
terület kivételével – legalább 3%-át olyan
ökológiai jelentőségű területként kell 
fenntartaniuk, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
táblaszegély, sövény, belső vízfolyás, 
védelmi sáv, nitrogénmegkötő 
növényekkel beültetett földterület, rövid 
rotációs idejű sarjerdő, időszakos 
gyepterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület. A fentiek 
ökológiai jelentőségű területként való 
bevonása nem zárja ki ezen 
intézkedéseknek a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
keretében történő támogatását.

Or. en

Módosítás 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 20 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 



AM\909521HU.doc 69/181 PE494.487v01-00

HU

tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem – úgymint sövény és kőfal –, 
védelmi sáv, nitrogénmegkötő 
növényekkel beültetett földterület, rövid 
rotációs idejű sarjerdő, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. A fentiek 
ökológiai jelentőségű területként való 
bevonása nem zárja ki ezen 
intézkedéseknek a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
keretében történő támogatását.

Or. en

Indokolás

Az európai mezőgazdaság természetéből fakadóan ökológiai jelentőségű. Az európai 
fogyasztókhoz földrajzilag közeli, fenntartható és biztonságos élelmiszer-ellátás önmagából 
fakadóan inkább ökológiai jelentőségű, mint az az alternatíva, hogy élelmiszer-ellátásunkat a 
világ távoli tájain lévő nagy ipari konszernekből biztosítsuk. A családi gazdaságokon alapuló, 
kisüzemi mezőgazdaság önmagából fakadóan szintén ökológiai jelentőségű, és ekként el kell 
ismerni.

Módosítás 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület meghaladja a 20 
hektárt, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, hüvelyes 
növények termesztésére szolgáló terület, 
állandó gyepterület, állandó kultúra, 
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árasztásos növénytermesztésére használt 
terület, a Natura 2000 területeken belüli 
mezőgazdasági üzem, agrár-
környezetvédelmi vagy éghajlatvédelmi 
intézkedések által érintett mezőgazdasági 
terület, illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. es

Módosítás 1701
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületként és 
hagyományos legelőként használt és a 
31a. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
állandó kultúrák által borított terület 
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem,
úgymint sövény vagy kőfal, védelmi sáv, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. en

Módosítás 1702
Hans-Peter Mayer

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható terület –
az állandó gyepterületet nem számítva –
meghaladja a 20 hektárt, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. de

Módosítás 1703
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület meghaladja a 20 
hektárt, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Indokolás

Mivel nem bizonyított, hogy a 7%-os arány lényegesen kedvezőbb hatásokkal járna a 
biológiai sokféleség szempontjából, mint ami a támogatható hektárterület 3%-át kitevő 
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ökológiai jelentőségű területtel elérhető lenne, inkább az alacsonyabb arányt kell előírni 
annak biztosítása érdekében, hogy a támogatható mezőgazdasági területet a leghatékonyabb 
módon használják.

Módosítás 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület meghaladja a 20 
hektárt, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. 

Or. es

Indokolás

A 3%-ot elegendőnek érezzük.

Módosítás 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 

(1) Amennyiben a mezőgazdasági terület –
az állandó gyepterületeket leszámítva – 15 
hektárnál nagyobb kiterjedésű, a 
mezőgazdasági termelőknek 
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gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük legalább 3%-a
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
parlagon hagyott terület, állandó kultúrák 
által elfoglalt terület, terasz, tájképi elem 
(például sövény vagy kőfal), védelmi sáv, 
a növekedési ciklus jelentős részében 
árasztásos növénytermesztésére használt 
terület, talajjavító növénnyel (például 
hüvelyesekkel) borított terület, illetve a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület –
legyen.

Or. it

Módosítás 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 5 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületként és 
hagyományos legelőként használt, az 
árasztásos növénytermesztésére használt 
és az állandó kultúrák által borított terület
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem 
(például sövény vagy kőfal), védelmi sáv, 
nitrogénmegkötő növényekkel beültetett 
földterület, illetve a 25. cikk (2) bekezdése 
b) pontjának ii. alpontjában említett 
erdősített terület legyen.

Or. it
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Módosítás 1707
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy 
támogatható hektárterületük legalább 3%-a
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
parlagon hagyott terület, terasz, tájképi 
elem, védelmi sáv, illetve erdősített terület 
legyen. A helyi hatóságok és 
mezőgazdasági termelők egy csoportja 
között a 29. cikkel összhangban létrejött 
regionális megállapodás alapján a 3%-os 
arány a megállapodás által érintett 
földterület egészére is vonatkozhat. Ekkor 
a minimális arány több mezőgazdasági 
üzem együttes területére, illetve regionális 
szintre is vonatkoztatható.

Or. de

Indokolás

Agronómiai és ökológiai szempontból nem feltétlenül szükséges, hogy az ökológiai 
jelentőségű területként kijelölt földterület aránya csak egyetlen mezőgazdasági üzemre 
vonatkozzon. Ennek az aránynak mezőgazdasági üzemek egy csoportjára vagy kisebb 
mezőgazdasági területekre kellene vonatkoznia oly módon, hogy több mezőgazdasági üzem 
területét együttesen veszik figyelembe, és az átlagos arányt egy nagyobb területre 
vonatkozóan számítják ki.

Módosítás 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A tagállamoknak nemzeti vagy 
regionális szinten gondoskodniuk kell 
arról, hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, agrár-környezetvédelmi 
rendszerek alá tartozó terület, 
műtrágyával és növényvédő szerekkel nem 
kezelt terület, pihentetett terület, a Natura 
2000 hálózatba tartozó mezőgazdasági 
terület vagy egyéb természetvédelmi 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. en

Módosítás 1709
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, gyepterületi sáv, 
virággal beültetett sáv és elválasztó sáv, 
vadállatok etetésére szolgáló sáv, vizek 
mellett található földsáv, hüvelyes 
növények termesztésére szolgáló terület, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.
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Or. de

Módosítás 1710
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 4. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott mezőgazdasági üzemük –
az állandó gyepterületű terület kivételével 
– legalább 3%-a ökológiai jelentőségű 
terület, mint például parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
rövid rotációs idejű sarjerdővel beültetett 
vagy ökológiai termelésre használt terület, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. en

Módosítás 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.
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Or. en

Módosítás 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük legalább 
3,5%-a ökológiai jelentőségű terület 
legyen. Az ilyen terület magában foglalhat
parlagon hagyott területet, teraszt, tájképi 
elemet, védelmi sávot, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített területet.

Or. fr

Módosítás 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
3,5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. fr
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Indokolás

A 7%-os küszöb túlzottnak tűnik, különösen mivel a módszer nem teszi lehetővé az összes, 
jelentős környezetvédelmi többletértékkel rendelkező elem ökológiai jelentőségű területek 
közé sorolását.

Módosítás 1714
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a szántóföld és a terület 
20 hektárnál nagyobb kiterjedésű, a 
mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületként használt és állandó 
kultúrák által borított terület kivételével –
legalább 4%-a ökológiai jelentőségű 
terület, mint például parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem – úgymint 
sövény vagy kőfal –, védelmi sáv, 
nitrogénmegkötő növényekkel beültetett 
földterület, környezetbarát módszerekkel 
művelt földterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Módosítás 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
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(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
4%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. 

Or. en

Módosítás 1716
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 20 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük legalább 5%-a
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
parlagon hagyott terület, terasz, tájképi 
elem, a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] szerinti megfelelő kötelező 
gazdálkodási és jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
követelmények szerinti védelmi sáv, 
féltermészetes legelő és egyéb, jelentős 
természeti értéket képviselő terület, 
növényvédelmi szerekkel nem permetezett 
terület, takarónövényzettel borított terület, 
a(z) …/.../EU rendelet [vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 29. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban agrár-
környezetvédelmi rendszerek alá tartozó 
és a 29. cikk (1) bekezdésében említett 
gyakorlatokat az éghajlati és a környezeti 
előnyök tekintetében meghaladó terület, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
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terület legyen.

A tagállamok meghatározzák, hogy mely 
területek tekinthetők féltermészetes 
legelőnek és jelentős természeti értéket 
képviselő területnek.

Or. en

Módosítás 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 15 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, sövény, kőfal 
vagy belső gazdasági út, nitrogénmegkötő 
növényekkel beültetett földterület, rövid 
rotációs idejű sarjerdő, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. A fentiek 
ökológiai jelentőségű területként való 
bevonása nem zárja ki ezen 
intézkedéseknek a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
keretében történő támogatását.

Or. en

Módosítás 1718
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű, valamint a 
hagyományos legelőként használt és 
állandó kultúrák által borított, a 31a. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott terület 
kivételével – legalább 5%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott vagy nem öntözött állandó 
kultúrákkal borított terület, terasz, tájképi 
elem, úgymint sövény vagy kőfal, védelmi 
sáv, nitrogénmegkötő növényekkel 
beültetett földterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. pt

Módosítás 1719
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– a 4. cikk h) pontjában említett terület 
(állandó gyepterület és legelő) és a 4. cikk 
g) pontjában említett terület (állandó 
kultúrák) kivételével – legalább 5%-a
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
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parlagon hagyott terület, terasz, tájképi 
elem, úgymint sövény vagy kőfal, védelmi 
sáv, nitrogénmegkötő növényekkel 
beültetett földterület, rövid rotációs idejű 
sarjerdő, nyárfaültetvény, illetve a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület 
legyen. 

Or. it

Módosítás 1720
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
felhasználható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület, az állandó kultúrák és 
a szőlő- vagy faiskolák kivételével –
legalább 5%-a ökológiai jelentőségű 
terület, mint például parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
növényvédő szerektől és műtrágyától 
mentes terület, több évig növekedő 
növényekkel borított, nem használt vagy 
extenzíven használt terület, hüvelyes 
növények termesztésére szolgáló terület, 
lignocellulóz-tartalmú és nem élelmezési 
célú, cellulóztartalmú növények 
termesztésére szolgáló terület, illetve a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület 
legyen.

Or. de

Indokolás

A közös európai agrárpolitika hosszú távú stratégiájának része a „Food, fuel and fibres” 
(élelmiszer, üzemanyag és rostok) koncepciója. Az ökológiai jelentőségű terület olyan 
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területekre történő javasolt kiterjesztése, mint a hüvelyesek és a lignocellulóz-tartalmú 
növények termesztésére szolgáló, valamint a növényvédő szerektől és trágyázástól mentes  
területek ugyanolyan pozitív környezeti hatásokkal járhatnak, anélkül, hogy a termelési 
potenciál ezáltal nagymértékben csökkenne. A „támogatható” terület „felhasználható” 
területre történő módosítása lehetővé teszi a helyi természetes körülményekhez való igazodást 
és az 5%-os küszöb elérését.

Módosítás 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz,
a(z) …/…/EU rendelet [horizontális 
rendelet] és a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
szerinti megfelelő kötelező gazdálkodási 
és jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó követelményekkel 
védett valamennyi tájképi elem, valamint 
sövény, tó, árok, fa és facsoport, 
hagyományos kőfal, vízparti vegetáció, 
védelmi sáv – ideértve a gyepsávokat és a 
táblaszegélyeket –, illetve a biológiai 
sokféleség, a vízminőség és a 
szénmegkötés szempontjából előnyös 
fajokkal megművelt terület, például a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület 
legyen.

Or. en

Indokolás

A 7%-os arány átlagosan túl sok termőterületet vonna ki a termelésből. Egyértelműsíteni kell, 
hogy milyen tájképi elemek számítanak bele az ökológiai jelentőségű terület arányába. A 
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környezeti előnyökkel járó fajokkal megművelt területeket bele kell számítani az ökológiai 
jelentőségű terület arányába.

Módosítás 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a három, éghajlati és 
környezeti szempontból előnyös és a 29. 
cikk szerint végül alkalmazásra kerülő 
mezőgazdasági gyakorlat egyike ökológiai 
jelentőségű terület alkalmazását jelenti
mezőgazdasági területükön, a
mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. es

Indokolás

A fenti módosítások alapján az ökológiai jelentőségű területtel kapcsolatos intézkedés 
opcionális vagy választható lenne, amennyiben a tagállam egyéb, éghajlati és környezeti 
szempontból előnyös gyakorlatokat javasol, és azokat a Bizottság jóváhagyja.  Amennyiben 
valamely tagállam az ökológiai jelentőségű területek alkalmazása mellett dönt, javasolt a 
százalékos arány csökkentése, mivel a 7% túl magasnak tűnik, és jelentős többletköltségekkel 
járna a mezőgazdasági termelőkre nézve.

Módosítás 1723
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például nem öntözött állandó kultúrákkal 
borított terület, parlagon hagyott terület, 
terasz, tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 
25. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület 
legyen. Ez a követelmény nem 
veszélyeztetheti a mezőgazdasági üzemek 
termelési kapacitását, mivel az 
élelmezésbiztonsági célok teljesítése 
érdekében a termelés fokozására van 
szükség.  

Or. pt

Módosítás 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, 
gazdálkodási megállapodás tárgyát képező 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.
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Or. es

Módosítás 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
5%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területtel kapcsolatos követelményt 5%-ban kell megállapítani.

Módosítás 1726
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
10%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve 
féltermészetes élőhely legyen. Ezeket a 
területeket nem lehet felszántani, bevetni 
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említett erdősített terület legyen. vagy nem szerves trágyával kezelni, de a 
biológiai sokféleség védelmével 
kapcsolatos szükségletekkel összhangban 
a megfelelő évszakokban legeltetni vagy 
kaszálni lehet rajtuk.

Or. en

Módosítás 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje 35 hektárnál nagyobb 
kiterjedésű, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területek előírása előtt 35 hektáros küszöböt kell bevezetni a 
szántóföld méretére vonatkozóan, hogy a kis szántóterülettel rendelkező gazdaságok 
mentesüljenek e követelmény alól.

Módosítás 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a szántóföld és a terület 
20 hektárnál nagyobb kiterjedésű, a 
mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületként használt és állandó 
kultúrák által borított terület kivételével –
legalább 7%-a ökológiai jelentőségű 
terület, mint például parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem – úgymint 
sövény vagy kőfal –, védelmi sáv, 
nitrogénmegkötő növényekkel beültetett 
földterület, környezetbarát módszerekkel 
művelt földterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Módosítás 1729
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület meghaladja a 20 
hektárt, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem – úgymint sövény vagy kőfal 
–, védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en
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Módosítás 1730
Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a mezőgazdasági termelő 
szántóföldje meghaladja a 15 hektárt, a
mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület. 
Ökológiai jelentőségű területek többek 
között a következők: parlagon hagyott
terület, terasz, tájképi elem, a termelésbe 
(a legeltetés és a vágás kivételével) be nem 
vont védelmi sáv, amelyen nem 
alkalmaznak műtrágyát és növényvédő 
szereket, nitrogéntartalmú műtrágyák 
alkalmazása nélküli területek, köztes 
kultúrákkal/takarónövényzettel borított 
területek, évelő energianövényekkel 
borított területek, a(z) …/…/EU rendelet 
[a vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
agrár-környezetvédelmi rendszerekben 
részt vevő területek, amelyek az éghajlati 
és a környezeti előnyök tekintetében 
meghaladják a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett gyakorlatokat, illetve a 5. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített területek.

Or. en

Indokolás

A végrehajtás egyszerűsítése érdekében a diverzifikálására irányuló intézkedésre és az 
ökológiai jelentőségű területre vonatkozó küszöbértékeknek meg kell egyezniük egymással.
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Módosítás 1731
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület több mint 10 
hektár, a mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület. 
Ökológiai jelentőségű területek többek 
között a következők: parlagon hagyott 
terület, terasz, tájképi elem, a termelésbe 
(a legeltetés és a vágás kivételével) be nem 
vont védelmi sáv, amelyen nem 
alkalmaznak műtrágyát és növényvédő 
szereket, nitrogéntartalmú műtrágyák 
alkalmazása nélküli területek, köztes 
kultúrákkal/takarónövényzettel borított 
területek, évelő energianövényekkel 
borított területek, a(z) …/…/EU rendelet 
[a vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
agrár-környezetvédelmi rendszerekben 
részt vevő területek, amelyek az éghajlati 
és a környezeti előnyök tekintetében 
meghaladják a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett gyakorlatokat, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített területek.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának, illetve a nitrát és foszfor talajvízbe/vízi környezetbe 
való szivárgásának minimalizálása, a természetes hidrológiai feltételek visszaállítása, a vizes 
élőhelyek létrehozása stb. érdekében az e célok eléréséhez hozzájárulni képes további 
területeket a mezőgazdasági termelő ökológiai jelentőségű területei részének kell tekinteni.
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Módosítás 1732
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) Amennyiben a támogatható terület 
meghaladja a 10 hektárt, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 7 %-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. de

Módosítás 1733
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó
gyepterületű terület kivételével – legalább
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz,
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó
legelők kivételével – legalább 7%-a
ökológiai infrastruktúra, beleértve olyan 
tájképi elemeket, mint például sövény, 
kőfal, parlagon hagyott terület, művelt
terasz és féltermészetes élőhely céljára 
kerüljön felhasználásra. Ezeket nem 
szabad újra bevetni, felszántani, illetve
rajtuk műtrágyát vagy növényvédő 
szereket használni. A gyepet nem károsító 
kivágásra, kaszálásra és legeltetésre sor 
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kerülhet. Új vegyes gyepterület, legelő 
vagy rét létrehozásakor megfelelő 
hüvelyes növények beültethetők a 
legeltetés vagy kaszálás céljából használt 
legelőkön vagy réteken. 

Or. en

Módosítás 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű vagy állandó kultúrák által 
elfoglalt terület kivételével – legalább 7%-
a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, művelés alatt (legeltetés és 
vágás kivételével) nem álló, műtrágyával 
és növényvédő szerekkel nem kezelt
védelmi sáv, nem permetezett táblaszegély, 
nitrogén műtrágyák alkalmazása nélküli 
terület, köztes kultúra, évelő 
energianövényekkel borított terület, 
hasznos bogarak tartására szolgáló 
terület, virággal beültetett sáv, 
nitrogénmegkötő növények termesztésére 
szolgáló terület, a(z) […] rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
agrár-környezetvédelmi rendszerekben 
részt vevő terület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en
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Indokolás

Az ökológiai jelentőségű terület meghatározásának szélesebbnek kell lennie a Bizottság 
javaslatában megállapított keretnél.

Módosítás 1735
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, féltermészetes 
élőhely, illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen. Ahhoz, hogy egy terület 
ökológiai jelentőségű területnek 
minősüljön, nem lehet felszántani, 
bevetni, trágyával kezelni, illetve 
permetezni, de a biológiai sokféleség 
védelmét szolgáló igényekkel összhangban 
meghatározott évszakokban legeltetni, 
betakarítani vagy kaszálni lehet rajta.

Or. en

Módosítás 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk
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(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz,
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük legalább 7%-a
ökológiai jelentőségű terület legyen.  Az 
ökológiai jelentőségű terület magában 
foglalhat parlagon hagyott területet,
teraszt, tájképi elemet, védelmi sávot, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített
területet.

Or. fr

Módosítás 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű és legelőként használt terület 
kivételével – legalább 7%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. fr

Módosítás 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
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(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű és állandó kultúrák által 
elfoglalt terület kivételével – legalább 7%-
a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Indokolás

Az állandó kultúrákat, mint például a gyümölcsösöket, ki kell zárni az ökológiai jelentőségű 
területre vonatkozó követelmény alól.

Módosítás 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, árok, 
nitrogénmegkötő növény, terasz, tájképi 
elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en

Módosítás 1740
Struan Stevenson

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, mint például sövény vagy 
kőfal és régészeti terület, kerítésvédelmi 
sáv, illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. en

Módosítás 1741
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, növény-
egészségügyi kezelést nem igénylő 
növényekkel beültetett terület, illetve a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület 
legyen.

Or. fr

Módosítás 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. A 25. cikk 
(2) bekezdése alapján nem támogatható 
tájképi elemek után nem folyósítható 
kifizetés, de a mezőgazdasági termelő 
felhasználhatja őket e kötelezettség 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 26. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. en
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Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területtel kapcsolatos követelménynek a mezőgazdasági üzem 
valamennyi parcellája helyett azokra a parcellákra kell korlátozódnia, amelyek a 
mezőgazdasági termelő bejelentése szerint alaptámogatás céljára kerülnek felhasználásra.  A 
mezőgazdasági üzem minden részének felmérése nagyon nehéz, és nem egyértelmű, hogy az 
ökológiai jelentőségű terület fogalma hogyan lenne alkalmazható az egy naptári évben több 
mint egy mezőgazdasági termelő által használt földterületekre.

Módosítás 1744
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy legalább a
meglévő ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület az állandó 
gyepterületű terület kivételével gondozva
legyen.

Or. fr

Módosítás 1745
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbiaknak ökológiai jelentőségű 
területnek kell minősülniük:
– a szántóföldeken gyepterületi sávok, 
virággal beültetett sávok és elválasztó 
sávok, különösen akkor, ha ezeket 
biomassza- vagy biogázüzemekben 
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energiatermelésre lehet használni, vagy 
főleg lejtős helyeken csökkentik a 
talajeróziót;
– vadállatok etetésére szolgáló sávok, 
különösen erdőszélen lévő 
szántóföldeken; 
– vizek mellett található földsávok;
– hüvelyes növények termesztésére 
szolgáló területek;

Or. de

Módosítás 1746
Ulrike Rodust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökológiai jelentőségű területekre a 
következők vonatkoznak:
– tilos a vegyszeres növényvédelem és az 
ásványi műtrágyák használata; 
– a területekkel nem lehet kereskedni, és 
ugyanazon a természeti területen belül 
helyezkednek el;
– a területeket évente váltani lehet;
– hüvelyes növények az ökológiai 
jelentőségű területek legfeljebb 50%-án 
termeszthetők;
– a szántás és a vetés csak május 15-ig 
megengedett, míg a betakarításra július 
15. után kerül sor;
– ritka és fenyegetett növényfajták és -
típusok termesztése megengedett;
– a 30 hektárt meghaladó földterületeken 
az ökológiai jelentőségű területnek a 
földterületen belül kell lennie.

Or. de
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Módosítás 1747
James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbiaknak szintén ökológiai 
jelentőségű területnek kell minősülniük:
– a(z) [...]/EU rendelet (vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) 29. cikkével összhangban 
egyes agrár-környezetvédelmi 
intézkedések keretében fennálló 
kötelezettségek alá tartozó támogatható 
hektárok,
– a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelvek hatálya alá tartozó területek 
részét képező támogatható hektárok,
– a művelési időszakon belül nitrogénnel 
nem trágyázott növényekkel beültetett 
támogatható hektároknak is ökológiai 
jelentőségű területnek kell minősülniük.
A kötelezettség nem vonatkozik azokra a 
mezőgazdasági üzemekre
– amelyeknél az állandó gyepterület a 
mezőgazdasági terület több mint 50%-át 
foglalja el vagy
– amelyeknél a szántóföld és az állandó 
kultúrák által elfoglalt terület összesen 
kevesebb mint 15 hektár.
Az (1) bekezdésben említett kötelezettség 
az érintett tagállam vagy régió választása 
szerint az egyes mezőgazdasági üzemek 
szintje helyett regionális szinten összesítve 
is megállapítható és teljesíthető.

Or. en

Módosítás 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kötelezettség nem terjed ki a 
következőkre: 
a) olyan támogatható földterület, amelyet 
a 2012-es EMVA-rendelet 29. cikke 
szerinti agrár-környezetvédelmi és 
éghajlatvédelmi intézkedések keretében 
művelnek, vagy
b) olyan támogatható földterület, amely a 
92/43/EGK vagy a 2009/147/EK irányelv 
hatálya alá tartozik, vagy 
c) olyan támogatható földterület, amelyet 
nitrát nélkül trágyáznak, ezért ökológiai 
jelentőségű területnek is minősülhet, 
d) olyan földterület, amelynél a 
mezőgazdasági terület több mint 50%-át 
állandó gyepterület teszi ki, vagy
e) olyan terület, amelyen a szántóföld és 
az állandó kultúrák által elfoglalt terület 
összesen kevesebb mint 15 hektár, vagy
f) 2 hektár vagy annál kisebb átlagos 
nagyságú parcellával rendelkező 
mezőgazdasági termelők.

Or. de

Módosítás 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők az ökológiai 
jelentőségű területek fenntartása helyett 
minimális talajzavarást és/vagy állandó 
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talajborítottságot is alkalmazhatnak.
A fentiektől eltérően a tagállamok a 3%-
os számítást regionális alapon is 
alkalmazhatják a mezőgazdasági üzemek 
szintje helyett.

Or. en

Módosítás 1750
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelők az ökológiai 
jelentőségű területek fenntartása helyett 
minimális talajzavarást és/vagy állandó 
talajborítottságot is alkalmazhatnak.
A fentiektől eltérően a tagállamok a 3%-
os számítást regionális alapon is 
alkalmazhatják a mezőgazdasági üzemek 
szintje helyett.

Or. en

Módosítás 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a területek magukban foglalhatnak 
állandó gyepterületet és legelőt, valamint 
olyan növényekkel beültetett területeket, 
amelyek valódi környezeti előnyöket 
nyújtanak, mint például len, kender, 
lucerna vagy fehérjenövények. Ezek a 
területek azonban csak az (1) bekezdésben 
megállapított legalacsonyabb százalékos 
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arány felét tehetik ki. 

Or. fr

Módosítás 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökológiai jelentőségű területek 
magukban foglalhatnak állandó 
gyepterületet és legelőt, valamint olyan 
növényekkel beültetett területeket, 
amelyek valódi környezeti előnyöket 
nyújtanak, mint például len, kender, 
lucerna vagy fehérjenövények. Ezek a 
területek azonban csak az (1) bekezdésben 
megállapított legalacsonyabb százalékos 
arány felét tehetik ki.  
Egyes ökológiai jelentőségű területeket 
súlyozni kell, hogy ökológiai 
jelentőségüktől függően az érintett elem 
által ténylegesen lefedettnél nagyobb 
egyenértékű területet is figyelembe 
lehessen venni. E súlyozást e rendelet 
mellékletében kell rögzíteni. 

Or. fr

Módosítás 1753
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
és a(z) …/.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
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szerinti megfelelő kötelező gazdálkodási 
és jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó követelményekkel 
védett tájképi elemek a támogatható 
terület részét képezzék és ökológiai 
jelentőségű területnek minősüljenek.

Or. en

Módosítás 1754
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 32. cikknek a 25. cikk (2) 
bekezdésével együtt értelmezett (1) 
bekezdésével összhangban a 
mezőgazdasági termelő visszabérelheti az 
önkormányzattól a birtokrendezés vagy 
hasonló folyamatok során köztulajdonba 
került, ökológiailag értékes 
mezőgazdasági területet, és a 32. cikk (1) 
bekezdése értelmében ökológiai 
jelentőségű területként mutathatja ki azt, 
amennyiben teljesíti a 32. cikk (1) 
bekezdésének feltételeit.

Or. de

Indokolás

Pontosítás. A köztulajdonban lévő, a 32. cikk követelményeinek megfelelő ökológiai 
jelentőségű területekkel rendelkező régiók számára lehetővé kell tenni, hogy a kezelést és 
gondozást szerződéses formában mezőgazdasági termelők kezébe adják. E területeket a 
mezőgazdasági termelő ennek megfelelően ökológiai jelentőségű területként mutathatja ki.

Módosítás 1755
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ökológiai infrastruktúrának helyet 
adó területek magukban foglalják a 
sajátos helyi és regionális gazdálkodási és 
földkezelési gyakorlatokat, amelyek 
támogatják a fenntartható gazdálkodási 
rendszerek és a fejlettebb környezeti 
irányítás felé történő átmenet folyamatát, 
a 29., 30. és 31. cikk értelmében.

Or. en

Módosítás 1756
Brian Simpson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ezen intézkedéssel járó környezeti 
előnyök jelentős növelése érdekében a 
mezőgazdasági termelőket ösztönözni kell 
arra, hogy vállaljanak megfelelő 
kötelezettségek a .../.../EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] III. címe 
1. fejezete 29. cikke értelmében. E 
kötelezettségvállalásoknak a lehető 
legnagyobb környezeti előnyök elérése 
érdekében az érintett földterülethez kell 
illeszkedniük, és magukban foglalhatnak 
olyan gyakorlatokat, mint az ökológiai 
jelentőségű területek összekapcsolása 
ökológiai hálózatok létrehozása céljából, 
vagy a beporzó egyedek számára előnyös 
virágport és nektárt biztosító 
magkeverékek vetése.

Or. en



PE494.487v01-00 106/181 AM\909521HU.doc

HU

Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területek környezeti előnyeinek további előmozdítása céljából az 
agrár-környezetvédelmi rendszereken keresztül ösztönözni kell a pozitív gazdálkodást.

Módosítás 1757
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy 2011 előtt kötött 
földbérleti megállapodás valamely 
rendelkezése nem felel meg e cikk (1) 
bekezdésének, az előbbit kell alkalmazni a 
szóban forgó megállapodás lejártáig.

Or. en

Módosítás 1758
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
ökológiai jelentőségű területek 
kritériumát 3,5 százalékpontig regionális 
szinten alkalmazzák, hogy egymással 
érintkező ökológiai jelentőségű területeket 
kapjanak.
A tagállamok kijelölhetik e területeket és 
meghatározhatják a részt vevő 
mezőgazdasági termelők vagy azok 
csoportjai által a 3,5 százalékpontos szint 
eléréséhez szükséges kötelezettségeket. A 
kijelölt területek és kötelezettségek célja, 
hogy támogassa az Unió környezeti, 
éghajlat-változási és biológiai 
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sokféleséggel kapcsolatos politikájának 
végrehajtását. A kötelezettségek az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
jelentett előnyök tekintetében 
meghaladják a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett gyakorlatokat.
Az ökológiai jelentőségű területek 
regionális szinten való alkalmazásakor a 
tagállamok évente tájékoztatják a 
mezőgazdasági termelőket az ökológiai 
jelentőségű területekkel kapcsolatos 
egyedi kötelezettségek szintjéről, amely 
legalább 3,5%. Az egyedi szintet a 
regionálisan kezelt végrehajtási terület 
alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 1759
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a jól 
meghatározott szomszédos földterületet 
együtt művelő mezőgazdasági termelők 
csoportja kérelmezheti, hogy az ökológiai 
jelentőségű terület (1) bekezdésben 
említett százalékos arányát a csoport 
szintjén kelljen betartania a közösen 
művelt támogatható hektárok 
tekintetében. Ilyen esetekben a 
tagállamoknak minden évben tárgyilagos 
feltételeket kell megállapítaniuk az 
érintett területek és az egyes 
mezőgazdasági termelők szintjén 
biztosítandó ökológiai jelentőségű terület 
százalékos aránya meghatározásához.

Or. en
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Indokolás

Bizonyos fokú rugalmasság biztosítása a mezőgazdasági termelők azon csoportjai részére, 
akik együtt művelik földjeiket.

Módosítás 1760
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
bekezdésben említett ökológiai jelentőségű 
területet mezőgazdasági termelők egy 
csoportjának szintjén kell biztosítani, ha e 
termelők bizonyítják, hogy együtt 
művelnek egy jól meghatározott 
(egymással szomszédos) területet. Ilyen 
esetekben az ökológiai jelentőségű terület 
legalább 3,5%-ának az egyes 
mezőgazdasági termelők támogatható 
hektárjain belül kell lennie. A 
fennmaradó 3,5% a közösen művelt 
támogatható hektárok bármelyikén belül 
lehet. E választási lehetőség 
alkalmazásakor a mezőgazdasági 
termelők közösen felelnek az ökológiai 
jelentőségű területek (1) bekezdésben 
említett százalékos aránya elérésének 
biztosításáért.

Or. en

Indokolás

Bizonyos fokú rugalmasság biztosítása a mezőgazdasági termelők azon csoportjai részére, 
akik együtt művelik földjeiket.

Módosítás 1761
James Nicholson, Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdéstől eltérve a(z) 
[...]/EU rendelet (vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) részeként agrár-
környezetvédelmi rendszerekben részt 
vevő mezőgazdasági termelők biztosítják, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárjaik 
2%-a ökológiai jelentőségű terület legyen, 
mint például parlagon hagyott terület, 
terasz, tájképi elem, védelmi sáv és a 25. 
cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontjában említett erdősített terület, 
valamint olyan támogatható hektárok, 
amelyek a(z) [...]/EU rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) 29. 
cikkével összhangban hozott egyes agrár-
környezetvédelmi intézkedések keretében 
szükséges kötelezettségek hatálya alá 
tartoznak, illetve a 92/43/EGK vagy a 
2009/147/EK irányelvek hatálya alá 
tartozó területek részét képező 
támogatható hektárok.

Or. en

Indokolás

A „zöldítési” elemet a KAP második pillérébe kell belefoglalni, és nem a közvetlen kifizetések 
részévé kell tenni.

Módosítás 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
százalékos arányt tagállami vagy 
regionális szinten csökkenteni lehet, ha a 
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tagállamban vagy a régióban olyan 
általános környezeti rendelet van 
hatályban, amely a más tagállamokban a 
mezőgazdasági termelőkre megállapított 
kötelezettségeken túlmutató szabályokat 
határoz meg.
A mezőgazdasági termelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy az (1) 
bekezdésben említett kötelezettség egészét 
vagy annak egy részét föld átadása nélkül 
másik mezőgazdasági termelőnek adják 
át.
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az ökológiai 
jelentőségű területek kritériumát 5 
százalékpontig regionális szinten 
alkalmazzák, hogy egymással érintkező 
ökológiai jelentőségű területeket 
kapjanak.
Az (1) bekezdésben említett területeket a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerükbe bele nem foglaló 
tagállamok és régiók ezeket az elemeket 
beleszámolhatják az (1) bekezdésben 
említett százalékos arányba anélkül, hogy 
a mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerbe foglalnák őket.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területek végrehajtását még rugalmasabbá kell tenni. A 
mezőgazdasági termelők részére lehetővé kell tenni, hogy a kötelezettséggel kereskedjenek, a 
kötelezettség egy részének nemzeti vagy regionális szinten is végrehajthatónak kell lennie, és 
lehetővé kell tenni a mezőgazdasági termelőkre más tagállamokban alkalmazandó 
kötelezettségeken túlmutató általános környezeti kezdeményezések figyelembevételét.

Módosítás 1763
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
32 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben említett minimális százalékos 
arány
– 5%-ra csökken mezőgazdasági termelők 
csoportjai által létrehozott vegyes 
vállalkozások esetében, amelyek révén 
folytonos, egymással érintkező ökológiai 
jelentőségű területek jönnek létre;
– 1,5%-ra csökken azokban a 
tagállamokban, amelyek teljes szárazföldi 
területének legalább 45%-át erdők 
borítják, vagy
–1,5%-ra csökken azokban a 
tagállamokban, amelyekben a megművelt 
mezőgazdasági terület a teljes szárazföldi 
terület kevesebb mint 35%-át teszi ki.

Or. en

Módosítás 1764
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben említett minimális százalékos 
arány
– 5%-ra csökken mezőgazdasági termelők 
csoportjai által létrehozott vegyes 
vállalkozások esetében, amelyek révén 
folytonos, egymással érintkező ökológiai 
jelentőségű területek jönnek létre;
– 1,5%-ra csökken azokban a 
tagállamokban, amelyek teljes szárazföldi 
területének legalább 30%-át erdők 
borítják, vagy
–1,5%-ra csökken azokban a 
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tagállamokban, amelyekben a megművelt 
mezőgazdasági terület a teljes szárazföldi 
terület kevesebb mint 35%-át alkotja.

Or. en

Módosítás 1765
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ettől eltérve az ökológiai jelentőségű 
terület 29. cikkben említett minimális 
százalékos aránya 2%-kal csökken, ha a 
mezőgazdasági termelő zöld 
infrastruktúra-hálózatot hoz létre, amely 
területén zöld folyosóként szolgál.

Or. en

Indokolás

Ösztönző bevezetése a mezőgazdasági termelők számára, hogy együttműködjenek környezeti 
és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos normáik javítása érdekében.

Módosítás 1766
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben meghatározott minimális 
százalékérték 3%-ra csökken, ha a 
mezőgazdasági termelők csoportjai 
folytonos, egymással érintkező ökológiai 
jelentőségű területeket hoznak létre.

Or. pt
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Módosítás 1767
Milan Zver

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az ezen 
bekezdésben említett minimális százalékos 
arány legalább 3,5%-ra csökken, ha a 
tagállam földterületének több mint 50%-át 
erdő borítja.

Or. sl

Indokolás

Az ökológiai jelentőségű területek előírt százalékos arányának figyelembe kell vennie az egyes 
tagállamok természetes adottságait, különösen az erdővel borított területeik arányát: az erdők 
nagyobb arányának alacsonyabb százalékos követelményt kell maga után vonnia. Az erdő az 
ökológiai jelentőségű terület legfejlettebb formája, különösen Szlovéniában, amelyet tartamos 
erdőgazdálkodás jellemez. Az erdők részaránya tárgyilagos, összehasonlítható és 
ellenőrizhető kritérium.

Módosítás 1768
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az ott 
említett minimális százalékos arány 5%-ra 
csökken a mezőgazdasági termelők 
csoportjainak olyan közös vállalkozásai 
esetében, amelyek folytonos, egymással 
érintkező ökológiai jelentőségű területeket 
hoznak létre, még akkor is, ha ezek a 
csoportok nem hivatalosan alapon 
szerveződnek.

Or. ro
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Módosítás 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve azokban a 
tagállamokban, amelyekben a megművelt 
mezőgazdasági terület kevesebb mint a 
tagállam teljes szárazföldi területének 
10%-a, a környezetvédelmi területnek a 
mezőgazdasági termelő szántóföldjének 
3%-át kell kitennie.

Or. en

Indokolás

A teljes szárazföldi területen belül a megművelt mezőgazdasági terület részaránya 
tagállamonként nagyon eltérő. Egyes tagállamokban a tájképi eleme kevésbé gyakoriak a 
szántóföldeken, mint más tagállamokban, és általában erdők, mocsarak uralják a tájképet, 
ami önmagában is hozzájárul a biológiai sokféleség értékeihez.

Módosítás 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
a gyümölcs- vagy zöldségtermesztésre 
használt mezőgazdasági területeken, vagy 
az olyan mezőgazdasági üzemek esetében, 
amelyek kevesebb mint 15 hektár 
szántófölddel rendelkeznek.

Or. en
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Módosítás 1771
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mezőgazdasági termelők éves 
tápanyag-gazdálkodási tervet hajtanak 
végre mezőgazdasági üzemük azon 
területein, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. Ennek a 
mezőgazdasági üzem adatait rögzítő 
lapból és a terület adatait rögzítő lapból 
kell állnia, amely legalább a következőket 
tartalmazza:
– a mezőgazdasági üzem minden 
támogatható területének talajelemzési 
jelentése, amelyet legalább 3-5 évenként 
kell elkészíteni és évente felül kell 
vizsgálni, a P, K és Mg-index és a pH-
érték megállapítására
– a mezőgazdasági üzemben használt 
valamennyi trágyázó szer részletes adatai, 
beleértve a szerves trágyát is (alkalmazás 
időpontja, területe, mennyiség, típus, 
tárolás). Annak biztosítása, hogy a 
mezőgazdasági termelő minden egyéb 
tápanyagforrást figyelembe vesz, mielőtt 
meghatározza a műtrágya 
alkalmazásának arányát.
– A mezőgazdasági termelők rendszeresen 
elvégzik a trágyaszórók kalibrálását és 
tárcsáik ellenőrzését, illetve a kézi üzemű 
trágyaszórók kalibrálását.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által nyilvántartás és tápanyagtervezésük 
és felhasználásuk optimalizálása céljából 
kitöltendő, a mezőgazdasági üzem adatait 
rögzítő lap és a terület adatait rögzítő lap 
tartalmára alkalmazandó külön 
meghatározások és szabályok 
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elfogadására.

Or. en

Módosítás 1772
Ulrike Rodust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alábbi területeknek ökológiai 
jelentőségű területnek kell minősülniük:
– fajokban gazdag szántóföld és 
gyepterület;
–széles (legalább 20 cm-es) sortávolsággal 
termesztett gabonák;
– part menti sávok legalább 10 m 
szélességben, műtrágyáktól és növényvédő 
szerektől mentesen;
– késői kaszálású vagy késői legeltetésű 
gyepterület.

Or. de

Módosítás 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alábbi növények termesztése 
megengedett az e fejezetben említett 
mezőgazdasági területeken:
a) évelő energianövények és  
b) fehérjenövények.

Or. de
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Módosítás 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
tagállam teljes szántóföldi területének 
1%-át meg nem haladó, kipusztulás által 
fenyegetett ritka növényeket ökológiai 
jelentőségű területként határozzák meg.

Or. en

Módosítás 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egyes ökológiai jelentőségű 
területeket súlyozni kell, hogy ökológiai 
jelentőségüktől függően az érintett elem 
által ténylegesen lefedettnél nagyobb 
egyenértékű területet is figyelembe 
lehessen venni.  E súlyozást a IVa. 
mellékletben kell rögzíteni.

Or. fr

Módosítás 1776
Christa Klaß

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

(1a) Az alábbiaknak ökológiai jelentőségű 
területnek kell minősülniük: korábbi 
mezőgazdasági területek, mint például 
gyepterületi sávok vagy vízvédelmi 
területek, beleértve a hozzájuk kapcsolódó 
mezőgazdasági területeket, pihentetett 
területeket, helyettesítő területeket, 
természetvédelmi területeket és 
környezetvédelmi szempontból jelentősnek 
minősített, köztulajdonban lévő 
területeket.

Or. de

Módosítás 1777
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az 1. cikktől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben 
említett ökológiai jelentőségű területet egy 
pontosan meghatározott területen belül 
mezőgazdasági termelők egy csoportja 
művelje meg, ha bizonyítani tudják, hogy 
pontosan meghatározott, egymáshoz 
kapcsolódó földterületet használnak. 
Ebben az esetben az ökológiai jelentőségű 
terület legalább felének (a teljes 
meghatározott terület 1,5%-ának) minden 
egyes mezőgazdasági termelő támogatható 
hektárterületén kell lennie. A fennmaradó 
1,5% a mezőgazdasági termelők csoportja 
által közösen használt, pontosan 
meghatározott támogatható 
hektárterületen belül tetszőleges helyen 
lehet. E lehetőség igénybevételekor a 
mezőgazdasági termelők közösen viselik a 
felelősséget azért, hogy biztosítsák az 1. 
cikk szerinti százalékos arányban 
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megkövetelt nagyságú ökológiai 
jelentőségű területet mezőgazdasági 
üzemükön és a pontosan meghatározott 
területen belül.

Or. de

Módosítás 1778
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A mezőgazdasági termelők továbbá 
megfelelhetnek a 32. cikk (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek, 
ha a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárjaik 
legalább 15%-át hüvelyes növényekkel 
ültetik be legeltetés céljából, és ha 
megfelelnek a 4. cikk (1) bekezdésének 
ba) pontjában foglalt „modern 
fenntartható rendszer” vagy a 4. cikk (1) 
bekezdésének h a) pontjában foglalt, 
„jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás” követelményeinek.

Or. en

Módosítás 1779
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ettől eltérve az ökológiai jelentőségű 
terület 29. cikkben említett minimális 
százalékos aránya 1%-kal csökken, ha a 
mezőgazdasági termelő vízvédelmi 
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infrastruktúrát szerel fel, amely a 
forrásnál akadályozza meg a szennyezést.

Or. en

Indokolás

Ösztönző bevezetése a mezőgazdasági termelők számára, hogy együttműködjenek környezeti 
és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos normáik javítása érdekében.

Módosítás 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve a minimális 
százalékos arány 5%-ra csökken a 
mezőgazdasági termelők csoportjainak 
olyan közös vállalkozásai esetében, 
amelyet regionális gazdálkodási terv 
alapján jóváhagynak a hatóságok. E 
célnak legalább a felét (2,5%) a 
mezőgazdasági üzemek szintjén kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 1781
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ökológiai jelentőségű területek, 
mint például parlagon hagyott területek, 
teraszok, tájképi elemek, védelmi sávok és 
erdősített területek támogathatók 
közvetlen kifizetések formájában.
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Or. ro

Módosítás 1782
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A mezőgazdasági termelők a 
gazdaság területén megvalósítandó 
energiahatékonysági tervet hajtanak végre 
mezőgazdasági üzemükben. Ennek 
legalább az alábbi elemeket kell 
tartalmaznia:
– A gazdaság energiaellátásának és -
fogyasztásának részletes és rendszeresen 
felülvizsgált nyilvántartása, valamint a 
gazdaság energiahatékonyságának 
növelésére irányuló intézkedések.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által a gazdaság energiahatékonyságának 
optimalizálása érdekében végrehajtandó 
energiahatékonysági tervek tartalmára 
alkalmazandó külön meghatározások és 
szabályok elfogadására.

Or. en

Módosítás 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve a minimális 
százalékérték 2%-ra csökken, ha a 
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mezőgazdasági termelők csoportjai 
folytonos, egymással érintkező ökológiai 
jelentőségű területeket hoznak létre.

Or. fr

Módosítás 1784
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ettől eltérve az ökológiai jelentőségű 
terület 29. cikkben említett minimális 
százalékos aránya 1%-kal csökken, ha a 
mezőgazdasági termelő külön 
intézkedéseket tesz a beporzást végző 
rovarok gyűjtögetőhelyének biztosítására.

Or. en

Indokolás

Ösztönző bevezetése a mezőgazdasági termelők számára, hogy együttműködjenek környezeti 
és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos normáik javítása érdekében.

Módosítás 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
úgy döntenek, hogy az ökológiai 
jelentőségű területekre vonatkozó 
kötelezettség egy részének nemzeti vagy 
regionális gazdálkodási terv szerint 
mezőgazdasági termelők egy csoportjában 
felelnek meg, az adott évben nem 
hagyhatják el a mezőgazdasági termelők



AM\909521HU.doc 123/181 PE494.487v01-00

HU

csoportját és a fent említett 
kötelezettségnek nem felelhetnek meg 
egyéb módon. Minden mezőgazdasági 
termelő felel a mezőgazdasági termelők 
csoportjában részt vevő valamennyi többi 
mezőgazdasági termelő szabályoknak való 
megfeleléséért is. A 29. cikk (1) 
bekezdésében említett támogatást minden 
résztvevő vonatkozásában csökkenteni 
kell, ha a mezőgazdasági termelők 
csoportja nem, vagy nem kielégítő módon 
felel meg az ökológiai jelentőségű terület 
fenntartásával kapcsolatos 
kötelezettségének.

Or. en

Módosítás 1786
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A mezőgazdasági termelők a teljes 
gazdaságra vonatkozó talajgazdálkodási 
tervet hajtanak végre mezőgazdasági 
üzemükben, meghatározva a talajerózió 
által fenyegetett területeket, a 
szervesanyag-tartalom csökkenésének a 
mezőgazdasági gyakorlatok 
eredményeként való jelentős 
mérséklődését és a talajtömörséget. A 
mezőgazdasági termelőknek megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk e kockázatok 
mérséklésére.

Or. en

Módosítás 1787
Diane Dodds
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a hatékony talajhasználatot 
biztosító talajgazdálkodási tervek 
tartalmára alkalmazandó külön 
meghatározások és szabályok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 1788
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Ettől eltérve a 29. cikkben említett 
minimális százalékos arány 1%-kal 
csökken, ha a mezőgazdasági termelő 
képzésen vesz részt és intézkedéseket hajt 
végre a biológiai sokféleség növelése vagy 
a vízgazdálkodás javítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Ösztönző bevezetése a mezőgazdasági termelők számára, hogy együttműködjenek környezeti 
és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos normáik javítása érdekében.

Módosítás 1789
Diane Dodds

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az
(1) bekezdés harmadik albekezdésében
említett, valódi környezeti előnyöket 
nyújtó növények jegyzékének 
elkészítésére.

Or. fr

Módosítás 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett ökológiai 
jelentőségű terület típusainak pontosabb 
meghatározására, valamint az (1) bekezdés 
harmadik albekezdésében említett, valódi 
környezeti előnyöket nyújtó növények 
jegyzékének meghatározására.

Or. fr

Módosítás 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan, továbbá az 
ökológiai jelentőségű területek 
fenntartásával kapcsolatos szabályok 
megállapítására, különösen annak 
biztosítására, hogy az e cikk (1) 
bekezdésében említett ökológiai 
jelentőségű terület százalékos arányának 
fenntartására irányuló intézkedésekre 
kerüljön sor, ideértve az egyénileg 
teljesítendő kötelezettségeket, amennyiben 
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az említett arány csökkenése 
tapasztalható.

Or. en

Módosítás 1793
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően az e cikk 
(1) és (1a) bekezdésében említettek szerint
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett
területek típusaira az ökológiai 
jelentőségű területté minősítés érdekében 
vonatkozó további kritériumok 
megállapítására, valamint abból a célból, 
hogy az e cikk (1) bekezdésében 
említetteket az (1) bekezdésben említett 
százalékérték betartása céljából figyelembe 
vehető további területtípusokkal egészítse 
ki.

Or. en

Módosítás 1794
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai infrastruktúra típusainak 
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pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai infrastruktúra egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1795
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) és (2) bekezdésben 
említett ökológiai jelentőségű terület 
típusainak pontosabb meghatározására, 
valamint az e bekezdésekben említett 
százalékérték betartása céljából figyelembe 
vehető ökológiai jelentőségű területek 
egyéb típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak és 
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pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

nagyságának pontosabb meghatározására, 
valamint az (1) bekezdésben említett 
százalékérték betartása céljából figyelembe 
vehető ökológiai jelentőségű területek 
egyéb típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak és 
egyenértékeinek pontosabb 
meghatározására, valamint az (1) 
bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1798
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
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ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

ökológiai jelentőségű terület típusainak és 
egyenértékeinek pontosabb 
meghatározására, valamint az (1) 
bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1799
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 56. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett ökológiai jelentőségű 
terület típusainak pontosabb 
meghatározására, valamint az (1) 
bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1800
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai jelentőségű terület típusainak és 
a megengedett gazdálkodás típusainak
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására és 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1801
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1a) bekezdésben említett döntést 
a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
hagyja jóvá. A kijelölt területekre 
megállapított kötelezettségeket és az (1a) 
bekezdésben említett kötelezettségekkel 
összhangban fenntartott területet a 
Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyás 
magában foglalja az éghajlat és a 
környezet szempontjából jelentett előnyök 
tekintetében a 29. cikk (1) bekezdésében 
említett gyakorlatokat meghaladó 
környezeti és éghajlati hatásról szóló 
tájékoztatást is. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
A gazdaság területén megvalósítandó 

tápanyag-gazdálkodási terv
(1) A mezőgazdasági termelők éves 
tápanyag-gazdálkodási tervet hajtanak 
végre mezőgazdasági üzemük 25. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott területein, 
amelynek célja a szerves trágya és a 
műtrágya felhasználásának 
optimalizálása.
A mezőgazdasági termelők adatlapokat 
vezetnek, amelyeken részletezik a 
gazdaságban használt műtrágyákat a 
talajelemzési jelentéssel együtt.
A terv az optimális tápanyag-
felhasználásra vonatkozó egyértelmű 
célokat tűz ki a mezőgazdasági üzem 
területén.
(2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Tápanyag-gazdálkodási terv
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(1) A mezőgazdasági termelők tápanyag-
gazdálkodási tervet dolgoznak ki 
mezőgazdasági üzemük azon területeire 
vonatkozóan, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. Ennek a 
mezőgazdasági üzem adatait rögzítő 
lapból és a terület adatait rögzítő lapból 
kell állnia, amely legalább a következőket 
tartalmazza:
– a mezőgazdasági üzem minden 
támogatható területének naprakész 
talajelemzési jelentése,
– az év során a mezőgazdasági üzemben 
felhasználandó valamennyi szerves trágya 
tápanyagelemzése és mennyiségének 
meghatározása,
– a műtrágyák tervezett felhasználását és 
pontos alkalmazásukat meghatározó 
optimalizálási terv,
– a trágyaszórók és permetezők 
kalibrálása és tárcsáik ellenőrzése pontos 
alkalmazásuk biztosítása érdekében.
A tápanyag-gazdálkodási tervet a fenti 
elemzés és a növény szükségletei, valamint 
a növény számára a talajból és a 
trágyázásból biztosított tápanyagellátás 
egyenlege alapján kell elkészíteni, és a 
tápanyag- és műtrágya-felhasználás 
optimalizálására, illetve a 
nitrogénkioldódás és -elfolyás 
csökkentésére irányuló célokat kell 
tartalmaznia.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által nyilvántartás, illetve és 
tápanyagtervezésük és felhasználásuk 
optimalizálása céljából kitöltendő, a 
mezőgazdasági üzem adatait rögzítő lap és 
a terület adatait rögzítő lap tartalmára 
alkalmazandó feltételek és szabályok 
további pontosítására.

Or. en
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Indokolás

Ez az intézkedés biztosítja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a tápanyag-
hatékonyságot, valamint mérsékli a nitrogén-kioldódást és -elfolyást a nitrátérzékeny 
területeken kívül is. Ez gazdasági előnyökkel jár a mezőgazdasági termelő számára, valamint 
javítja a gazdaság környezeti teljesítményét is.

Módosítás 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Tápanyag-gazdálkodási terv

(1) A mezőgazdasági termelők éves 
tápanyag-gazdálkodási tervet hajtanak 
végre mezőgazdasági üzemük azon 
területein, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. Ennek a 
mezőgazdasági üzem adatait rögzítő 
lapból és a terület adatait rögzítő lapból 
kell állnia, amely legalább a következőket 
tartalmazza:
– a mezőgazdasági üzem minden 
támogatható területének talajelemzési 
jelentése, amelyet legalább 3-5 évenként 
kell elkészíteni és évente felül kell 
vizsgálni, a P, K és Mg-index és a pH-
érték megállapítására
– a mezőgazdasági üzemben használt 
valamennyi trágyázó szer részletes adatai, 
beleértve a szerves trágyát is (alkalmazás 
időpontja, területe, mennyiség, típus, 
tárolás). Annak biztosítása, hogy a 
mezőgazdasági termelő minden egyéb 
tápanyagforrást figyelembe vesz, mielőtt 
meghatározza a műtrágya 
alkalmazásának arányát.
A mezőgazdasági termelők rendszeresen 
elvégzik a trágyaszórók kalibrálását és 
tárcsáik ellenőrzését, illetve a kézi üzemű 
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trágyaszórók kalibrálását.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által nyilvántartás és tápanyagtervezésük 
és felhasználásuk optimalizálása céljából 
kitöltendő, a mezőgazdasági üzem adatait 
rögzítő lap és a terület adatait rögzítő lap 
tartalmára alkalmazandó külön 
meghatározások és szabályok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Fás szárú növények esetében az ökológiai 
jelentőségű terület százalékos aránya 
magában foglalja a pozitív éves szén-
dioxid-leválasztási szinteket biztosító, a 
vízhasználatot a lehető legkisebbre 
csökkentő (csepegtető öntözéssel öntözött), 
a talajeróziót korlátozó és az 
elsivatagosodást megállító növények 
számára átadott megművelt területet. 

Or. es

Módosítás 1806
Julie Girling

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

32a. cikk
Vízgazdálkodási terv

A mezőgazdasági termelők a gazdaság 
területén megvalósítandó vízhatékonysági 
tervet hajtanak végre mezőgazdasági 
üzemükben. Ez a következőket 
tartalmazza:
– a vízmegtartást segítő intézkedésekre 
alkalmas területek azonosítása;
– az aszályt enyhítő intézkedésekre 
alkalmas területek azonosítása;
– a vízhasználat pontos, rendszeres 
mérése és nyilvántartása.

Or. en

Módosítás 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Az erőforrások hatékonyságának 

fejlesztésére irányuló terv
(1) A mezőgazdasági termelők az 
erőforrások hatékonyságának 
fejlesztésére irányuló tervet hajtanak 
végre mezőgazdasági üzemük azon 
területein, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. A terv 
például az alábbiakat tartalmazza: a) a 
gazdaság tápanyag-gazdálkodási terve, 
amely magában foglalhatja a köztes 
kultúrákat vagy nitrogénmegkötő 
növények használatát, az ellenőrzött 
módon környezetbe engedett 
nitrogénműtrágyák felhasználását, az 
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állati trágya optimális használatára vagy a 
tápanyagoknak a trágyából való 
kinyerésére vonatkozó tervet, b) részvétel 
antibiotikumok használatának 
csökkentésére irányuló programban, c) 
részvétel vegyszeres növényvédelemben 
részesülő termékek csökkentésére 
irányuló programban, d) 
energiahatékonysági terv, amely 
intézkedéseket tartalmaz a (fosszilis) 
tüzelőanyagok használatának 
csökkentésére és/vagy megújuló energia 
előállítására vonatkozóan.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
A „kizöldítésért” járó kifizetésre 
vonatkozó általános szabályok –

állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok 
földterület nélkül

A földterület nélkül szarvasmarha-
és/vagy juhtenyésztéssel foglalkozó 
mezőgazdasági termelők biztosítják, hogy 
legalább a takarmányuk 50%-a az 
állattenyésztés helyéhez közeli 
mezőgazdasági üzemből származik, 
valamint azt is, hogy rendelkeznek trágya-
és hígtrágya-kezelési tervvel a tenyésztett 
állatok típusának és számának megfelelő 
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helyen való hasznosításhoz.

Or. es

Indokolás

Intézkedést kell hozni a földterülettel nem rendelkező állattenyésztő gazdaságokról.

Módosítás 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
32 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32b. cikk
A gazdaság energiahatékonysági terve

(1) A mezőgazdasági termelők évente 
elvégzik a mezőgazdasági üzemükben 
történő valamennyi energia- és 
tüzelőanyag-felhasználás független 
ellenőrzését, és a gazdaságra vonatkozó 
energiahatékonysági tervet dolgoznak ki a 
mezőgazdasági üzemükben felhasznált
összes energia és tüzelőanyag hatékony 
felhasználásának optimalizálása 
érdekében. A terv a mezőgazdasági üzem 
adatait rögzítő lapból áll, amely az 
energia- és tüzelőanyag-fogyasztás 
csökkentésére irányuló célokat foglal 
magában, és legalább a következő 
elemeket tartalmazza:
– a gazdaság energiaellátásának részletes 
és naprakész nyilvántartása és 
– üzemanyag-fogyasztás
– a mezőgazdasági üzem területén lévő 
valamennyi meglévő és új épület, 
berendezés és gép 
energiahatékonyságának és szigetelésének 
optimalizálására irányuló terv, beleértve 
az intelligens mérőberendezéseket és a 
villamosenergia-, gáz- és melegvíz-
fogyasztás termosztáttal történő vezérlését, 
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valamint az egyéb energiahatékony 
berendezéseket, például az alacsony 
energiafelhasználású világítási és hűtési 
rendszereket és az automatikus vezérlésű 
világítási rendszereket.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által a gazdaság energiahasználatának 
optimalizálása és a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának a lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében végrehajtandó 
energiahatékonysági tervek tartalmára 
alkalmazandó feltételek és szabályok 
további pontosítására.

Or. en

Indokolás

Ez az intézkedés biztosítja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és az energia-hatékonyságot, 
valamint mérsékli az éghajlatváltozást azzal, hogy az erőfeszítésekre számos gazdaságban 
kerül sor ahelyett, hogy külön agrár-környezetvédelmi intézkedésekre kerülne sor. Ez 
gazdasági előnyökkel jár a mezőgazdasági termelő számára, valamint javítja a gazdaság 
környezeti teljesítményét is.

Módosítás 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32b. cikk
A gazdaság energiahatékonysági terve

(1) A mezőgazdasági termelők a gazdaság 
területén megvalósítandó 
energiahatékonysági tervet hajtanak végre 
mezőgazdasági üzemükben. Ennek 
legalább az alábbi elemeket kell 
tartalmaznia:
– a gazdaság energiaellátásának részletes 
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és rendszeresen felülvizsgált 
nyilvántartása és 
– fogyasztás és a gazdaság 
energiahatékonyságának növelésére 
irányuló intézkedések.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termelők 
által a gazdaság energiahatékonyságának 
optimalizálása érdekében végrehajtandó 
energiahatékonysági tervek tartalmára 
alkalmazandó külön meghatározások és 
szabályok elfogadására.

Or. en

Módosítás 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
32 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32b. cikk
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

cselekvési terv
(1) A mezőgazdasági termelők a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos cselekvési tervet 
hajtanak végre mezőgazdasági üzemük 
azon területein, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. A terv 
azonosítja a mezőgazdasági üzem 
területén található fajtákat és a 
hanyatlóban lévő fajtákat, és a 
hanyatlóban lévő fajták élőhelyeit célzó 
rendelkezéseket tartalmaz.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
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részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
32 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32b. cikk
Téli talajborítás

(1) A 25. cikk (2) bekezdése értelmében 
több mint 20 hektár támogatható 
szántófölddel rendelkező mezőgazdasági 
termelők a tél folyamán időszakos borítást 
tartanak fenn az alábbi feltételekkel 
összhangban:
– a mezőgazdasági termelőnek 
azonosítani kell tudnia a térképszámot, a 
művelés módját és a bevetett zöldterületet.
A nem élő talajtakarót és/vagy 
maradványborítást a cikk céljából 
figyelembe lehet venni.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az e 
cikkben foglalt követelmények 
alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályokat és azt az időszakot, amikor az 
időszakos borítást alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Rendeletre irányuló javaslat
32 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32c. cikk
Talajgazdálkodási tervek

(1) A mezőgazdasági termelők a teljes 
gazdaságra vonatkozó talajgazdálkodási 
tervet hajtanak végre mezőgazdasági 
üzemükben, meghatározva a talajerózió 
által fenyegetett területeket, a 
szervesanyag-tartalom csökkenésének a 
mezőgazdasági gyakorlatok 
eredményeként való jelentős 
mérséklődését és a talajtömörséget. A 
mezőgazdasági termelőknek megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk e kockázatok 
mérséklésére.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a hatékony talajhasználatot 
biztosító talajgazdálkodási tervek 
tartalmára alkalmazandó külön 
meghatározások és szabályok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
32 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32c. cikk
Téli talajborítás

(1) A mezőgazdasági termelők biztosítják, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdése szerinti 
támogatható hektárjaik, amelyek 
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egyébként üresen állnának a tél folyamán, 
időszakos növényborítást kapjanak a 
következő feltételek szerint:
– a talajborítás lehet gyepterület, 
természetes növényzet, kis szemdarabú 
gabonanövények és köztes kultúra, 
hüvelyes és keresztes virágú növények, 
lóhere, valamint tarló,
– az üresen hagyott területkezelési és 
tájképi elemek figyelembe vehetők a 
talajborítási intézkedés során, 
amennyiben összeegyeztethetők a(z) 
[...]/EU rendelet (vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) 29. cikke értelmében tett agrár-
környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedésekben kitűzött célokkal,
– a talajt a tagállam által a talajtípusnak 
és az éghajlati viszonyoknak megfelelően 
megállapított időszakra kell beborítani, és 
a talajborítást a tagállam által 
meghatározott megfelelő időben meg kell 
szüntetni a második albekezdés szerinti 
lehető legnagyobb környezeti és éghajlati 
előnyök biztosítása érdekében.
Az árutermelő kertészeteket, a faiskolákat 
és az erdészeti területeket ki kell zárni a 
talajborítási követelmények hatálya alól,
(2) Az e cikket alkalmazó tagállamok a 
talajtípus és az éghajlati viszonyok 
figyelembevételével meghatározzák a 
talajborítás létrehozásának és 
megszüntetésének időpontját. Az 
alkalmazandó időpontokról megfelelő 
időben értesítik a Bizottságot.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott talajborítási 
követelményekre alkalmazandó feltételek 
és szabályok további pontosítására, 
beleértve a késői betakarítású növényekre 
alkalmazandó külön szabályokat is.

Or. en
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Indokolás

Ez az intézkedés különösen előnyös a talaj tápanyagaira és a talaj szénmegkötésére nézve. A 
tagállamoknak az adott körülményeknek megfelelően kell meghatározniuk, hogy mi a 
legmegfelelőbb időpont a borítás létrehozására és megszüntetésére.

Módosítás 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
32 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32c. cikk
A vízgazdálkodás javítására irányuló terv

(1) A mezőgazdasági termelők 
intézkedéseket fogadnak el a vízforrások 
megóvására, például az esővíz 
összegyűjtése és tárolása, kevesebb vizet 
felhasználó öntözési technikák vagy 
precíziós mezőgazdaság révén. A 
mezőgazdasági termelőknek mérniük kell 
a gazdaság vízfelhasználását, és 
bizonyítaniuk kell vízhatékonyságuk 
jelentős javulását.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
32 c cikk (új)



AM\909521HU.doc 145/181 PE494.487v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32c. cikk
Minimális talajművelés vagy a 

talajművelés elhagyása és direktvetés
(1) A mezőgazdasági termelők a 25. cikk 
(2) bekezdése szerinti támogatható 
hektárjaik 20%-án minimális 
talajművelést, vagy a talajművelés 
kismértékű zavaró hatással járó 
elhagyását és direktvetést alkalmaznak. A 
mezőgazdasági termelőnek részletes 
nyilvántartást kell vezetnie, többek között 
az elvetett növényről, a földterület 
helyrajzi számáról és az alkalmazott 
beültetési módszerről.
(2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
32 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32d. cikk
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

cselekvési terv
(1) A mezőgazdasági termelők a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos cselekvési tervet 
hajtanak végre mezőgazdasági üzemük 
azon területein, amelyek a 25. cikk (2) 
bekezdése szerint támogathatók. A terv 
azonosítja a mezőgazdasági üzem 
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területén található fajtákat és a 
hanyatlóban lévő fajtákat, és a 
hanyatlóban lévő fajták élőhelyeinek 
biztosítását célzó rendelkezéseket 
tartalmaz.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1818
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
32 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32d. cikk
Nyomon követés és jelentéstétel

(1) A [32a. (új)-32c. (új)] cikkekben 
foglalt egy vagy több „kizöldítő” 
intézkedés alkalmazását választó 
mezőgazdasági termelőknek nyomon kell 
követniük a 2014-es értékekhez képest 
bekövetkező javulást.
(2) A [32a. (új)–32c. (új)] cikkekben 
foglalt egy vagy több „kizöldítő” 
intézkedés alkalmazását választó 
tagállamoknak nyomon kell követniük a 
2014-es értékekhez képest bekövetkező 
javulást, és minden második évben 
jelentést kell tenniük a Bizottságnak a 
„kizöldítő” intézkedések végrehajtásáról 
és eredményeiről tagállamukban.
(3) A Bizottság a tagállamok jelentései és 
saját megállapításai alapján kétévente 
elemzést készít a tagállamokban zajló 
„kizöldítő” intézkedések végrehajtásáról 
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és eredményeiről.

Or. en

Módosítás 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
32 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32e. cikk
Vízgazdálkodás

(1) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben az öntözés elengedhetetlen a 
mezőgazdasági termeléshez, a 
mezőgazdasági termelők intézkedéseket 
fogadnak el a vízforrások megóvására.
Ez megköveteli a gazdaságokban öntözés 
céljából felhasznált víz mennyiségének 
mérését és tervek elfogadását a víz 
megóvására és vízhatékonysági tervek 
bevezetésére, többek között adott esetben 
az esővíz összegyűjtését és tárolását.
(2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
intézkedés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en

Módosítás 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.
(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A „zöldítési” elemet a KAP második pillérébe kell belefoglalni, és nem a közvetlen kifizetések 
részévé kell tenni.

Módosítás 1821
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.
(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A környezeti előnyök eléréséhez régiók és intézkedések szerint differenciált 
megközelítésmódra van szükség, nem pedig szántóföldek művelés alóli egységes kivonására.
Ennek megfelelően az agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek a második pillérre kell 
összpontosulniuk. E cikk értelmében jelentős mértékben csökkenne a gazdaságok 
versenyképessége és a globális élelmiszerhiánnyal szembeni fellépéshez való, alapvető 
fontosságú hozzájárulásuk; azokban a régiókban, ahol csökkenőben van a szarvasmarha-
állomány, hiányoznak a gyepterület alternatív felhasználási lehetőségei.

Módosítás 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford



PE494.487v01-00 150/181 AM\909521HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.
(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A „zöldítési” elemet a KAP második pillérébe kell belefoglalni, és nem a közvetlen kifizetések 
részévé kell tenni.

Módosítás 1823
Agnès Le Brun
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi rendelkezések Végrehajtási rendelkezések

Or. fr

Módosítás 1824
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

törölve

Or. en

Módosítás 1825
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

törölve

Or. fr

Módosítás 1826
James Nicholson, Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en

Módosítás 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. de

Módosítás 1828
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. it
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Módosítás 1829
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en

Módosítás 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10%-át az e fejezetben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy az e támogatási összetevőre fordított összegnek minimálisnak kell lennie, és 
azt javasoljuk, hogy ne haladja meg a 10%-ot.

Módosítás 1831
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben (1) A tagállamok e rendelet 
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megállapított éves nemzeti felső határ
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

alkalmazásának első két évében a II. 
mellékletben megállapított éves nemzeti 
felső határ 15%-át, míg az azt követő 
években 30%-át az e fejezetben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. fr

Módosítás 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
15%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják, ezáltal nagyobb 
keretet biztosítva a termeléstől függő 
támogatás százalékos arányának 
emeléséhez.

Or. es

Módosítás 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
15%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. es
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Indokolás

A közvetlen nemzeti kifizetések 30%-ának a „zöld” kifizetésekre való felhasználása túl magas 
arány, figyelembe véve ezt egy régió minden mezőgazdasági termelője egységesen kapja, nem 
pedig fokozatosan vezetik be.

Módosítás 1834
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
20%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en

Módosítás 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
20%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. es

Módosítás 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
20%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a nemzeti támogatás „kizöldítésre” vagy „zöld” kifizetésre felhasználandó 30%-
os arányának 20%-ra való csökkentését.

Módosítás 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legalább 20%-át az e fejezetben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. ro

Módosítás 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A KAP [...]/EU rendeletben 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) foglalt 
kibővített agrár-környezetvédelmi 
rendszerek révén történő fokozott 
„kizöldítésének” finanszírozása érdekében 
a tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ
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20%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják a(z) [...]/EU 
rendeletben (vidékfejlesztésről szóló 
rendelet) meghatározottak szerint az 
EMVA-ból finanszírozott vidékfejlesztési 
programok keretében tett agrár-
környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedésekhez nyújtott uniós támogatás 
formájában.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési intézkedések jobban megvalósíthatók a KAP 2. pillérében.

Módosítás 1839
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
25%-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en

Módosítás 1840
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok 2014-ben a II. 
mellékletben megállapított éves nemzeti 
felső határ legalább 20%-át az e fejezetben 
említett támogatás finanszírozására 
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fordítják, és 2020-ig ezt az összeget 50%-
ra emelik.

Or. en

Módosítás 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 30%-át az e fejezetben említett 
támogatás finanszírozására fordíthatják.

Or. en

Módosítás 1842
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 30%-át az e fejezetben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. bg

Módosítás 1843
Diane Dodds, James Nicholson

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

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
30 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

(1) Az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására a tagállamok az e 
rendelet III. címének 2. fejezetében 
foglaltak betartásától teszik függővé az 
alaptámogatás 30%-át.

Or. en

Módosítás 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e fejezet szerint támogatás alapja 
referenciaértékként a tagállam közvetlen 
kifizetéseinek átlaga, annak biztosítására, 
hogy az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok támogatása ugyanakkora 
legyen minden tagállamban.    

Or. de

Módosítás 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e fejezet szerint támogatás alapja 
referenciaértékként a tagállam közvetlen 
kifizetéseinek átlaga, annak biztosítására, 
hogy az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok támogatása ugyanannyi 
legyen minden tagállamban.    
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Or. de

Módosítás 1846
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 30., 31. és 32. cikkekben foglalt 
kötelezettségek megszegése esetén a 
mezőgazdasági termelőre kiszabott 
szankció nem lehet nagyobb, mint a 
mezőgazdasági termelő részére a 
„kizöldítésért” nyújtott tényleges kifizetés.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítési” intézkedéseknek való meg nem felelésért kiszabott szankciót a mezőgazdasági 
termelő részére a „kizöldítésért” nyújtott tényleges kifizetés összegében kell korlátozni.

Módosítás 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 

törölve
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kerül kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

törölve

Or. en

Módosítás 1849
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 

törölve
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a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1850
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

törölve

Or. en

Módosítás 1851
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 

törölve
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alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

Or. fr

Módosítás 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

törölve

Or. es

Indokolás

Ez a javaslat nem teszi lehetővé a „kizöldítésért” nyújtott támogatás regionális szinten való 
alkalmazását, mivel megköveteli a támogatás egyedileg történő kiszámítását.

Módosítás 1853
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti szinten alkalmazzák.

Or. de

Módosítás 1854
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazhatják. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en



AM\909521HU.doc 165/181 PE494.487v01-00

HU

Módosítás 1855
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazhatják. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1856
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti szinten 
alkalmazhatják, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén a tagállam a 
támogatást regionális szinten
alkalmazhatja. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
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kiszámításra. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 1857
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten 
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti szinten 
alkalmazhatják, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén a tagállam a 
támogatást regionális szinten
alkalmazhatja. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban az agrárpolitika regionális szinten valósul meg, ezért a „kizöldítésért” 
járó esetleges támogatásokat a közigazgatásilag legmegfelelőbb szinten kell folyósítani.

Módosítás 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk
alkalmazása esetén regionális szinten
alkalmazzák. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti szinten alkalmazzák. A 
20. cikk alkalmazásakor a tagállamok a 
támogatást regionális szinten
alkalmazhatják. A regionális szintű 
alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti felső 
határ egy részét alkalmazzák. Az említett 
rész minden egyes régió esetében a 20. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 19. 
cikk (1) bekezdése szerint meghatározott 
felső határ hányadosaként kerül 
kiszámításra.

Or. de

Módosítás 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a 33. cikk 
alkalmazásából ki nem osztott forrásokat 
átcsoportosíthatják az érintett tagállamon 
belül az EMVA keretébe tartozó, 
mezőgazdasági termelőket vagy azok 
csoportját célzó, a 14. cikkben említett 
vidékfejlesztési intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 1860
Diane Dodds

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

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 1861
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően évente
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső
határok megállapítására.

Or. de

Indokolás

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokhoz nyújtott 
támogatások felső határának megállapítása nem pusztán technikai döntés.

Módosítás 1862
Agnès Le Brun

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

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
évente megállapítja az e fejezetben említett
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja az e fejezet 29. cikkének (5) 
bekezdésében említett megfelelő
intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk és a 30., 31. és 32. cikkek be 
nem tartása miatt kiszabott bármely 
csökkentés vagy büntetés a szabálysértés 
tagállamában és régiójában marad.

Or. en

Indokolás

A „kizöldítést” szolgáló intézkedéseknek való meg nem felelés nem eredményezheti a tagállam 
vagy a régió nemzeti keretének csökkentését.

Módosítás 1864
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk és a 30., 31. és 32. cikkek be 
nem tartása miatt kiszabott bármely 
csökkentés vagy büntetés a szabálysértés 
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tagállamában és régiójában marad.

Or. en

Módosítás 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az alaptámogatás e fejezet, vagy a 
30., 31. és 32. fejezetek szerinti, a 
rendelkezések megszegése miatti 
csökkentéséből vagy büntetések 
kiszabásából eredő összegek a 
szabálysértés tagállamában és régiójában 
maradnak. 

Or. de

Módosítás 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok felső határán belüli, az 
e fejezetben említett támogatások 
finanszírozására tervezett felhasználatlan 
előirányzatok a tagállamokban maradnak, 
és a 2012-es EMVA-rendelet keretében 
tett agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedésekre kell felhasználni őket.

Or. de

Módosítás 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Az intelligens növekedésért járó 

különtámogatás
Általános szabályok
(1) A tagállamok az e fejezetben 
megállapított feltételek szerint a 9. cikk 
feltételeinek való megfelelés esetén 
támogatást nyújtanak a mezőgazdasági 
termelőknek.
(2) A tagállamok megállapítják az 
esetleges kedvezményezettek által 
teljesítendő követelményeket.
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül e támogatást azon 
mezőgazdasági termelők számára kell 
nyújtani, akik jövedelmük nagyobb részét 
szerzik agrártermékek értékesítéséből, 
mint amennyi az egyéb gazdasági 
tevékenységből származó teljes bevételük.
(4) E fejezet alkalmazása során a 
tagállamok használhatják a megfelelő 
nemzeti jogszabályaikban szereplő, a 
különböző támogatások odaítéléséhez már 
használt fogalommeghatározásokat.
(5) A tagállamok az alaptámogatásra való 
jogosultság mértékét legfeljebb 50%-kal 
növelik azon mezőgazdasági termelők 
esetében, akik teljesítik az e fejezetben 
említett, a tagállamok által meghatározott 
feltételeket, figyelembe véve a 33b. 
cikkben megállapított felső határt.

Or. es

Módosítás 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
33 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b. cikk
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át a 33a. cikkben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. es

Módosítás 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A hátrányos természeti adottságú területek számára nyújtott támogatással teljes mértékben a 
második pillérben kell foglalkozni.
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Módosítás 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hátrányos természeti adottságú 
területekre vonatkozó támogatás

törölve

Or. en

Módosítás 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken található, amelyeket 
a tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

(1) A tagállamok támogatást nyújtanak az 
1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken található, amelyeket 
a tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

Or. fr

Módosítás 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak (1) Támogatást kell nyújtani az 1. 
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az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken található, amelyeket 
a tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

fejezetben említett alaptámogatási rendszer 
keretében nyújtott támogatásra jogosult 
azon mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
a mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen hátrányos természeti adottságú 
területeken található, amelyeket a
tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

Or. fr

Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és az ilyen 
adottságok által nem sújtott területek közötti konvergencia elősegítése, az agrárrégiók közötti 
tisztességes verseny megteremtése és a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása céljából.

Módosítás 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak 
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken található, amelyeket 
a tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

(1) A tagállamok és az illetékes régiók
támogatást nyújthatnak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatásra jogosult azon 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek a 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen hátrányos természeti adottságú 
területeken található, amelyeket a 
tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

Or. es

Indokolás

Nem szabad elfelejteni, hogy egyes tagállamokban a régiók teljes hatáskörrel rendelkeznek a 
támogatások nyújtása terén, amit a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében egy 



AM\909521HU.doc 175/181 PE494.487v01-00

HU

uniós rendeletben nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak 
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken található, amelyeket 
a tagállamok a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
jelölnek ki.

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak 
az 1. fejezetben említett alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtott támogatásra 
jogosult azon mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek a mezőgazdasági üzeme részben 
vagy teljesen hátrányos természeti 
adottságú területeken és a Natura 2000 
hálózathoz tartozó területeken található, 
amelyeket a tagállamok a(z) …/…/EU 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
33. cikkének (1) bekezdésével és a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikkével összhangban jelölnek 
ki.

Or. es

Módosítás 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) bekezdésben említett támogatást 
nyújtanak minden olyan terület esetében, 
amely az említett bekezdés alkalmazási 
körébe esik vagy – adott esetben – objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján úgy, hogy a támogatást a(z) 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett támogatást nyújtanak minden 
olyan terület esetében, amely az említett 
bekezdés alkalmazási körébe esik vagy –
adott esetben – objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján úgy, hogy a támogatást a(z) 



PE494.487v01-00 176/181 AM\909521HU.doc

HU

…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésében 
említett egyes területekre korlátozzák.

…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésében 
említett egyes területekre korlátozzák.

Or. fr

Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és az ilyen 
adottságok által nem sújtott területek közötti konvergencia elősegítése, az agrárrégiók közötti 
tisztességes verseny megteremtése és a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása céljából.

Módosítás 1877
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett támogatást 
nyújtanak minden olyan terület esetében, 
amely az említett bekezdés alkalmazási 
körébe esik vagy – adott esetben – objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján úgy, hogy a támogatást a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésében 
említett egyes területekre korlátozzák.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett támogatást 
nyújtanak minden olyan terület esetében, 
amely az említett bekezdés alkalmazási 
körébe eső övezetbe tartozik vagy – adott 
esetben – objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján úgy, hogy a támogatást a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésében 
említett övezetek egy részére és/vagy az 
ezen övezetekben található bizonyos 
típusú területekre korlátozzák.

Or. fr

Módosítás 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett támogatást 
nyújtanak minden olyan terület esetében, 
amely az említett bekezdés alkalmazási 
körébe esik vagy – adott esetben – objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján úgy, hogy a támogatást a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésében 
említett egyes területekre korlátozzák.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett támogatást 
nyújtanak minden olyan terület esetében, 
amely az említett bekezdés alkalmazási 
körébe esik vagy – adott esetben – objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 33. cikke
(1) bekezdésében említett egyes
területeknek nyújtanak támogatást.

Or. fr

Módosítás 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, a szóban forgó 
hektárokhoz tartozó támogatási 
jogosultságok aktiválását követően 
kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyeknek a tagállamok e 
cikk (2) bekezdésének megfelelően
támogatást nyújtanak, a támogatás 
kifizetésére pedig az érintett 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a 
szóban forgó hektárokhoz tartozó 
támogatási jogosultságok aktiválását 
követően kerülhet sor.

Or. fr
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Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és az ilyen 
adottságok által nem sújtott területek közötti konvergencia elősegítése, az agrárrégiók közötti 
tisztességes verseny megteremtése és a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása céljából.

Módosítás 1880
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, a szóban forgó 
hektárokhoz tartozó támogatási 
jogosultságok aktiválását követően 
kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a 7. cikkben említett lineáris csökkentés, 
valamint a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 65. cikke alapján 
kiszabott csökkentések és kizárások 
alkalmazásának sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett támogatás nyújtására 
évente kerül sor az azon területeken 
elhelyezkedő támogatható hektárok után, 
amelyek esetében a tagállamok e cikk (2) 
bekezdésének megfelelően támogatás 
nyújtásáról döntöttek, a támogatás 
kifizetésére pedig az érintett 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a
szóban forgó hektárokhoz tartozó 
támogatási jogosultságok aktiválását 
követően kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

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

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, a szóban forgó 
hektárokhoz tartozó támogatási 
jogosultságok aktiválását követően 
kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a fokozatosan csökkenő moduláció, a 7. 
cikkben említett lineáris csökkentés, 
valamint a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 65. cikke alapján 
kiszabott csökkentések és kizárások 
alkalmazásának sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett támogatás nyújtására 
évente kerül sor az azon területeken 
elhelyezkedő támogatható hektárok után, 
amelyek esetében a tagállamok e cikk (2) 
bekezdésének megfelelően támogatás 
nyújtásáról döntöttek, a támogatás 
kifizetésére pedig az érintett 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő, a 
szóban forgó hektárokhoz tartozó 
támogatási jogosultságok aktiválását 
követően kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 



PE494.487v01-00 180/181 AM\909521HU.doc

HU

döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, a szóban forgó 
hektárokhoz tartozó támogatási 
jogosultságok aktiválását követően 
kerülhet sor.

döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, hátrányos természeti 
adottságú területeken található, a szóban 
forgó támogatható hektárokhoz tartozó 
támogatási jogosultságok aktiválását 
követően kerülhet sor.

Or. es

Módosítás 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, a szóban forgó 
hektárokhoz tartozó támogatási 
jogosultságok aktiválását követően 
kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés és a pénzügyi fegyelem, 
a támogatás fokozatos csökkentése és 
maximalizálása, a 7. cikkben említett 
lineáris csökkentés, valamint a(z) 
…/…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
65. cikke alapján kiszabott csökkentések és 
kizárások alkalmazásának sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
nyújtására évente kerül sor az azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárok után, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek, a támogatás kifizetésére pedig 
az érintett mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő, hátrányos természeti 
adottságú területeken található, a szóban 
forgó támogatható hektárokhoz tartozó 
támogatási jogosultságok aktiválását 
követően kerülhet sor.

Or. es
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