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Módosítás 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hektáronkénti támogatás a 35. cikk 
alkalmazásából eredő összeg és a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően bejelentett 
azon területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hektáronkénti támogatás a 35. cikk 
alkalmazásából eredő összeg és a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően bejelentett 
azon területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatást nyújtanak.

Or. fr

Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és a nem hátrányos 
természeti adottságú területek közötti konvergencia elősegítése, a mezőgazdasági régiók 
közötti tisztességes verseny biztosítása és a kiegyensúlyozott területi fejlődés garantálása 
érdekében.

Módosítás 1885
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hektáronkénti támogatás a 35. cikk 
alkalmazásából eredő összeg és a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően bejelentett 
azon területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hektáronkénti támogatás a 35. cikk 
alkalmazásából eredő összeg és a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően bejelentett 
azon támogatható hektárszám 
hányadosaként kerül kiszámításra, amely
esetében a tagállamok e cikk (2) 
bekezdésének megfelelően támogatás 
nyújtásáról döntöttek.
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döntöttek.

Or. fr

Módosítás 1886
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hektáronkénti kifizetést a tagállamok 
objektív és hátrányos megkülönböztetést 
nem eredményező kritériumok alapján 
módosíthatják.

Or. fr

Módosítás 1887
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első albekezdés 
alkalmazása esetén meghatározhatják azt 
az üzemenkénti maximális hektárszámot, 
amelyet a kifizetéshez figyelembe vesznek. 

Or. fr

Módosítás 1888
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az e fejezetben említett támogatást az 
e bekezdésben meghatározott feltételekkel 
regionális szinten alkalmazzák.

A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti szinten alkalmazzák.

Or. de

Módosítás 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az e fejezetben említett támogatást az 
e bekezdésben meghatározott feltételekkel 
regionális szinten alkalmazzák.

A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást az e bekezdésben 
meghatározott feltételekkel regionális 
szinten alkalmazzák.

Or. fr

Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és a nem hátrányos 
természeti adottságú területek közötti konvergencia elősegítése, a mezőgazdasági régiók 
közötti tisztességes verseny biztosítása és a kiegyensúlyozott területi fejlődés garantálása 
érdekében.

Módosítás 1890
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az e fejezetben említett támogatást az 
e bekezdésben meghatározott feltételekkel 
regionális szinten alkalmazzák.

A 20. cikk alkalmazásakor a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az e fejezetben említett támogatást az e 
bekezdésben meghatározott feltételekkel 
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regionális szinten alkalmazzák.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 20. cikkel összhangban rendelkezik a regionális alkalmazásról.

Módosítás 1891
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például a természeti korlátok jellemzői és 
az agronómiai körülmények – alapján 
meghatározzák a régiókat, valamint 
bizonyítékot szolgáltatnak arra 
vonatkozóan, hogy a fent említett kifizetés 
kiegészíti a [..../..../EU] rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 33. cikke 
értelmében biztosított kifizetéseket.

Or. pt

Módosítás 1892
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például a természeti korlátok jellemzői és 
az agronómiai körülmények – alapján 
meghatározzák a régiókat.

törölve

Or. de
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Módosítás 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például a természeti korlátok jellemzői és 
az agronómiai körülmények – alapján 
meghatározzák a régiókat.

Ebben az esetben a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például a természeti korlátok jellemzői, 
demográfiai és társadalmi-gazdasági 
jellemzők és az agronómiai körülmények –
alapján meghatározzák a régiókat.

Or. fr

Módosítás 1894
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján osztják fel a régiók között a 35. 
cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
felső határokat.

törölve

Or. de

Módosítás 1895
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális szintű támogatás a harmadik törölve
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albekezdésnek megfelelően kiszámított 
regionális felső határ és a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően bejelentett azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek.

Or. de

Módosítás 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális szintű támogatás a harmadik 
albekezdésnek megfelelően kiszámított 
regionális felső határ és a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően bejelentett azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatás nyújtásáról 
döntöttek.

A regionális szintű támogatás a harmadik 
albekezdésnek megfelelően kiszámított 
regionális felső határ és a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően bejelentett azon 
területeken elhelyezkedő támogatható 
hektárszám hányadosaként kerül 
kiszámításra, amelyek esetében a 
tagállamok e cikk (2) bekezdésének 
megfelelően támogatást nyújtanak.

Or. fr

Indokolás

Ezt az intézkedést kötelezővé kell tenni a hátrányos természeti adottságú és a nem hátrányos 
természeti adottságú területek közötti konvergencia elősegítése, a mezőgazdasági régiók 
közötti tisztességes verseny biztosítása és a kiegyensúlyozott területi fejlődés garantálása 
érdekében.

Módosítás 1897
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
Egységesség

A tagállamok biztosítják a fenti 
intézkedések és a második pillér 
intézkedései közötti összhangot, 
különösen azon intézkedések tekintetében, 
amelyek célja a hátrányos természeti 
adottságú területeket sújtó 
egyenlőtlenségek csökkentése.

Or. pt

Módosítás 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.
Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A tagállamok döntésüket 2016. augusztus 
1-jéig, 2017. január 1-jével kezdődő 
hatállyal felülvizsgálhatják.
(2) Az (1) bekezdés alapján az egyes 
tagállamok által a nemzeti felső határ 
felhasználandó mértékének megfelelően a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
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évente meghatározza a szóban forgó 
támogatásnak megfelelő felső határt. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. de

Módosítás 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.
Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A tagállamok döntésüket 2016. augusztus 
1-jéig, 2017. január 1-jével kezdődő 
hatállyal felülvizsgálhatják.
(2) Az (1) bekezdés alapján az egyes 
tagállamok által a nemzeti felső határ 
felhasználandó mértékének megfelelően a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente meghatározza a szóban forgó 
támogatásnak megfelelő felső határt. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A hátrányos természeti adottságú területeknek járó kifizetéseket csak a ... pillérre kell 
korlátozni.

Módosítás 1900
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

A tagállamok – illetve a 20. cikk 
alkalmazása esetén a régiók – 2013. 
augusztus 1-jéig úgy dönthetnek, hogy a II. 
mellékletben megállapított éves nemzeti 
felső határ legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben 
említett támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. de

Módosítás 1901
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. fr

Indokolás

A 2007–2013 közötti időszakban a hátrányos helyzetű térségeknek nyújtott támogatás 12,6 
milliárd eurót tesz ki. A javasolt költségvetés megduplázása a nemzeti költségvetések 10%-
ára, azaz 31,7 milliárd euróra jelentős elmozdulást jelentene a támogatáson belül a hátrányos 
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helyzetű térségek, illetve a hátrányos természeti adottságú területek irányában.

Módosítás 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 5 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át a 34. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.

Or. ro

Módosítás 1903
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján az egyes 
tagállamok által a nemzeti felső határ 
felhasználandó mértékének megfelelően a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján
évente meghatározza a szóban forgó 
támogatásnak megfelelő felső határt.
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdés alapján az egyes 
tagállamok által a nemzeti felső határ 
felhasználandó mértékének megfelelően a 
Bizottság az 55. cikkben foglaltaknak 
megfelelően felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására annak érdekében, hogy 
évente meghatározza a szóban forgó 
támogatásnak megfelelő felső határt.

Or. de

Indokolás

A hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó kifizetések felső határának 
meghatározása nem pusztán szakmai döntés. 
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Módosítás 1904
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4  fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és az 
új belépőknek nyújtott támogatás

Or. en

Módosítás 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és az 
új belépőknek nyújtott támogatás

Or. en

Módosítás 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és az 
új mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
támogatás

Or. fr
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Módosítás 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és az 
új mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
támogatás

Or. fr

Módosítás 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és a 
női mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
támogatások

Or. it

Indokolás

A mezőgazdasági ágazatban dolgozó nőket támogatni és ösztönözni kell, különösen akkor, ha 
a mezőgazdasági munka mellett családi feladatokat is el kell látniuk. A pénzügyi támogatást 
életkortól függetlenül kell adni.

Módosítás 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás, valamint a vidéki 
területeken munkát vállaló nők egyenlő 
jogainak elősegítése

Or. es

Módosítás 1910
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott támogatás

Az új mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
támogatás

Or. fr

Módosítás 1911
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok vagy régiók éves 
támogatást nyújthatnak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek. Másik megoldásként a 
tagállam vagy a régió dönthet úgy, hogy a 
rendszert minden olyan mezőgazdasági 
termelőre kiterjeszti, aki mezőgazdasági 
tevékenységét a támogatás megítélését 
megelőző öt éven belül kezdte meg. 

Or. en
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Módosítás 1912
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.  E támogatás azon 
tagállamok esetében kötelező, amelyek 
nem hoznak a fiatal mezőgazdasági 
termelőket segítő intézkedéseket a 
[..../..../EU] rendeletben [vidékfejlesztési 
rendelet] foglaltaknak megfelelően.

Or. fr

Módosítás 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek. Másik megoldásként a 
tagállam dönthet úgy, hogy a rendszert 
minden olyan mezőgazdasági termelőre 
kiterjeszti, aki mezőgazdasági 
tevékenységét az elmúlt öt éven belül 
kezdte meg. 

Or. en

Módosítás 1914
James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok vagy régiók éves 
támogatást nyújthatnak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek vagy új belépőknek.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak az ágzatba újonnan belépőket is támogatniuk kell, nem pusztán a fiatal 
mezőgazdasági termelőket. Az idősebb új belépők gyakran rendelkeznek jelentős 
tapasztalattal a mezőgazdaságon kívüli kérdésekben, és a fiatal termelőknek nyújtott 
támogatás mellett őket is támogatni kell, ha érdeklődnek az ágazatba való belépés iránt.

Módosítás 1915
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok vagy régiók éves 
támogatást nyújthatnak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. de

Módosítás 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti egységes
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó rendszernek a tagállamok számára önkéntes 
alapon választhatónak kell lennie.

Módosítás 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
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termelőknek. termelőknek.

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó második pillér alatti intézkedések 
hatékonyabban támogatják és ösztönzik az új belépőket, ezért az első pillérhez tartozó 
intézkedések végrehajtásának önként választhatónak kell lennie.

Módosítás 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó rendszernek a tagállamok számára önkéntes 
alapon választhatónak kell lennie.

Módosítás 1920
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.
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Or. en

Módosítás 1921
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 1922
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára a rendelkezésnek választhatónak kell lennie, tükrözve azt, hogy 
különböző politikai lehetőségek vannak arra, hogy segítsék a fiatal mezőgazdasági termelőket 
a vállalkozás megalapozásában.

Módosítás 1923
Christofer Fjellner
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújthatnak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 1924
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára nem 
indítanak a [..../..../EU] rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 8. cikke szerinti 
tematikus alprogramot, amelynek 
keretében a maximális támogatási 
mértékek növelése megfelel a [..../..../EU] 
rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 1. 
mellékletében foglaltaknak, éves 
támogatást nyújtanak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 1925
Nessa Childers

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

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára nem 
indítanak a [..../..../EU] rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 8. cikke szerinti 
tematikus alprogramot, amelynek 
keretében a maximális támogatási 
mértékek növelése megfelel a [..../..../EU] 
rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 1. 
mellékletében foglaltaknak, éves 
támogatást nyújtanak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 1926
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára nem 
indítanak a [..../..../EU] rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 8. cikke szerinti 
tematikus alprogramot, amelynek 
keretében a maximális támogatási 
mértékek növelése megfelel a [..../..../EU] 
rendelet [vidékfejlesztési rendelet] 1. 
mellékletében foglaltaknak, éves 
támogatást nyújtanak az 1. fejezetben 
említett alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en
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Módosítás 1927
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult új mezőgazdasági 
termelőknek

Or. fr

Módosítás 1928
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új belépőknek.

Or. en

Módosítás 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
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alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új belépőknek.

Or. en

Módosítás 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. fr

Módosítás 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek és új mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. pt

Módosítás 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek oly módon, hogy támogassák 
a generációs váltást, és ösztönözzék az 
embereket a mezőgazdasági tevékenység 
megkezdésére.

Or. fr

Módosítás 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek, akik teljesítik a tagállamok 
által meghatározott objektív feltételeket..

Or. en

Módosítás 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
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alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek. Hasonlóképpen meg kell 
fontolni a fenti rendszerhez kapcsolódó 
támogatás bevezetését annak biztosítása 
érdekében, hogy a nők által vidéki 
területeken végzett munkát megfelelő 
társadalmi és szakmai elismerés övezze 
azáltal, hogy a mezőgazdaságban 
dolgozók csoportjának aktív tagjaiként 
hivatalos státuszhoz jutnak úgy, hogy 
támogatást kapnak ahhoz, hogy adott 
esetben a gazdaságok társtulajdonosai 
lehessenek.

Or. es

Módosítás 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek, valamint a mezőgazdasági 
munkát végző és a vidéki gazdasághoz 
hozzájáruló nőknek.

Or. it

Indokolás

A vidéken élő nőknek gyakran egyszerre kell mezőgazdasági munkát végezni és családi 
feladatokat ellátni.

Módosítás 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek.

(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági 
termelőknek, akik nemrégiben fogtak bele 
a mezőgazdasági tevékenységbe..

Or. es

Indokolás

E módosítás előterjesztésének célja a vidékfejlesztési rendelet értelmében a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára javasolt támogatással való összhang megteremtése.

Módosítás 1937
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság, a tagállamok és a régiók 
statisztikai kutatást végeznek annak 
megállapítása érdekében, hogy a vidéki 
területeken hány nő végez az e 
rendeletben meghatározott el nem ismert 
gazdasági tevékenységet, megadva 
számukat és a gazdaságban betöltött 
helyzetüket, továbbá becsült 
hozzájárulásukat a gazdaság bevételeihez, 
valamint értékelve a nyújtandó 
támogatást, amelynek célja foglalkoztatási 
helyzetük rendezése és szakmai és 
társadalmi elismerésük biztosítása. A fenti 
csoportba tartozó nők támogatására 
vonatkozó szabályoknak arra kell 
összpontosítaniuk, hogy lehetővé tegyék 
számukra, hogy a gazdaságban 
munkavállalói státuszhoz jussanak, illetve 
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a gazdaság társtulajdonosai legyenek.
E statisztikai kutatás eredményeinek 2016. 
július 31-re rendelkezésre kell állniuk. A 
Bizottság a fenti időpont után egy évvel e 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatot nyújt be, hogy a rendelet 
tükrözze e változásokat, átmeneti 
időszakot határoz meg a helyzet 
rendezésére, valamint pénzügyi 
szabályokat rögzít az említett támogatások 
finanszírozásához. A vidéki területeken 
dolgozó női munkavállalók teljes 
egyenlőségét megteremtő folyamatnak 
2020. december 31-re le kell zárulnia.

Or. es

Indokolás

A módosítás módszert és ütemtervet határoz meg a rendezési folyamathoz.

Módosítás 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”és „új belépő”:

Or. en

Módosítás 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

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

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában „új belépő”:

Or. en

Módosítás 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”és „új 
mezőgazdasági termelő”:

Or. fr

Módosítás 1941
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában „új
mezőgazdasági termelő”:

Or. fr

Módosítás 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában „olyan fiatal 
mezőgazdasági termelő, aki nemrégiben 
fogott bele a mezőgazdasági 
tevékenységbe”:

Or. es

Indokolás

E módosítás előterjesztésének célja a vidékfejlesztési rendelet értelmében a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatással való összhang megteremtése.

Módosítás 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő”:

(2) E fejezet alkalmazásában a következő 
meghatározások alkalmazandók:

Or. pt

Módosítás 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

törölve
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Or. en

Módosítás 1945
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

törölve

Or. en

Módosítás 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

a) „új mezőgazdasági termelő” olyan 
természetes személy, aki mezőgazdasági 
üzem vezetőjeként először kezd 
gazdálkodni, vagy aki az alaptámogatási 
rendszer keretében a(z) .../…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 73. cikkének (1) 
bekezdésében említett kérelem első 
benyújtását megelőző öt évben már 
gazdálkodott;

Or. pt
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Módosítás 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőket illető támogatást nem helyénvaló az üzemek vezetőire 
korlátozni.  Nem szabad kizárni a támogatásból azokat a fiatal mezőgazdasági termelőket, 
akik már meglévő vállalkozásokhoz csatlakoztak, különösen mivel a fiatal termelők 
alapvetően ezen a hagyományos módon kezdenek gazdálkodni.  Továbbá sok esetben nem 
eléggé egyértelmű a különbség egy már meglévő vállalkozáshoz való csatlakozás és aközött, 
hogy az illető az üzem vezetője lesz.

Módosítás 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először 
kezd gazdálkodni, vagy aki az 
alaptámogatási rendszer keretében a(z) 
.../…/EU rendelet [horizontális rendelet] 
73. cikkének (1) bekezdésében említett 
kérelem első benyújtását megelőző öt 
évben már gazdálkodott, és

a) olyan természetes személy, aki 
mezőgazdasági üzem egyedüli 
vezetőjeként először kezd gazdálkodni, 
vagy aki az alaptámogatási rendszer 
keretében a(z) .../…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 73. cikkének (1) 
bekezdésében említett kérelem első 
benyújtását megelőző öt évben már 
gazdálkodott, és
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Or. en

Indokolás

Így pontosabb a meghatározás, amelynek azokra kell vonatkoznia, akik először válnak 
valamely mezőgazdasági üzem egyedüli vezetőjévé.

Módosítás 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte 
be a 40. életévét.

törölve

Or. fr

Módosítás 1950
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte be 
a 40. életévét.

b) e fejezet alkalmazásában „fiatal 
mezőgazdasági termelő” az a személy, aki 
az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte be 
a 40. életévét.

Or. en

Módosítás 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte 
be a 40. életévét.

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 éves vagy 
annál fiatalabb.

Or. en

Indokolás

A jogosultak korát összhangba kell hozni a már létező rendszerekkel, és a 40 éveseket is fel 
kell venni a jogosultak közé.

Módosítás 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte be 
a 40. életévét.

b) kizárólag a „fiatal mezőgazdasági 
termelők” esetében olyan termelő, aki az 
a) pontban említett kérelem benyújtásának 
időpontjában nem töltötte be a 40. életévét.

Or. en

Módosítás 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte 
be a 40. életévét.

b) aki az a) pontban említett, az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó 
kérelem benyújtásának évében 40 évesnél 
nem idősebb.

Or. en
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Módosítás 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte be 
a 40. életévét.

b) aki az a) pontban említetteknek 
megfelelően nem töltötte be a 40. életévét 
akkor, amikor első alkalommal 
mezőgazdasági üzemet alapít.  A 
tagállamok további objektív és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
szabhatnak meg.

Or. fr

Módosítás 1955
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte 
be a 40. életévét.

b) aki nem töltötte be a 40. életévét.

Or. en

Módosítás 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) aki az a) pontban említett kérelem 
benyújtásának időpontjában nem töltötte 

b) „fiatal mezőgazdasági termelő” az a 
termelő, aki nem töltötte be a 40. életévét
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be a 40. életévét.

Or. pt

Módosítás 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan jogi személyek, amelyek közül 
egy vagy több teljesíti az a) pontban 
foglalt feltételeket.

Or. fr

Módosítás 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az első pillér értelmében az számít 
fiatal mezőgazdasági termelőnek, aki 
teljesíti a tagállamok által megszabott 
objektív és megkülönböztetésmentes 
feltételeket a [..../..../EU] rendelet 
[vidékfejlesztési rendelet] 2. cikke (1) 
bekezdésének u) pontjában foglaltakkal 
összhangban. 

Or. en

Módosítás 1959
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) aki teljesíti a tagállamok által a 
második pillérben meghatározott, a fiatal 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
feltételeket;

Or. en

Módosítás 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírhatnak a fiatal 
mezőgazdasági termelők és/vagy új 
belépők által teljesítendő bizonyos további 
objektív és megkülönböztetésmentes 
feltételeket, különösen megfelelő 
készségeket, tapasztalatot és/vagy képzési 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 1961
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet alkalmazásában vidéki 
területen el nem ismert gazdasági 
tevékenységet végző nők a gazdaságok 
tulajdonosainak házastársai vagy 
élettársai és/vagy a gazdaság területén élő 
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személyek házastársai vagy élettársai, akik 
e gazdaságokban mezőgazdasági munkát 
végeznek a teljes munkaidő felénél 
hosszabb ideig, de nem bejegyzett 
társtulajdonosok, és nem állnak 
szerződéses kapcsolatban a gazdasággal, 
és/vagy nem regisztrált munkanélküliek, 
ezért nem szerepelnek a foglalkoztatási 
statisztikákban.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a vidéki területen el nem ismert gazdasági tevékenységet végző nők 
meghatározásának tervezetét tartalmazza.

Módosítás 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy e fejezet értelmében ne kapjanak 
támogatást azok, akikről kiderül, hogy az 
e rendeletre vonatkozó bizottsági javaslat 
közzétételi időpontjától mesterségesen 
olyan feltételeket teremtettek, amelyek 
jogosulttá teszik őket az (1) bekezdésben 
említett támogatásra.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezt a támogatást csak valóban fiatal mezőgazdasági 
termelők és új belépők kapják, nem pedig olyan személyek, akik mesterségesen olyan 
feltételeket teremtettek, amelyek jogosulttá teszik őket.
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Módosítás 1963
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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 e cikk 
(1) bekezdésében említett támogatás 
nyújtása évente, a támogatási 
jogosultságok mezőgazdasági termelő által 
történő aktiválásával történik.

(3) 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 e cikk 
(1) bekezdésében említett támogatás 
nyújtása évente, a támogatási 
jogosultságok mezőgazdasági termelő által 
történő aktiválásával történik oly módon, 
hogy a rendelkezésre álló összeg 50%-át 
az első évben fizetik ki, a másik 50%-ot 
pedig a rákövetkező évek során..

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőknek és az új belépőknek különösen szükségük van a kezdeti 
támogatásra, például, hogy kölcsönökhöz/hitelekhez juthassanak. Ezért a támogatást úgy kell 
kettéosztani, hogy nagyobb részt kapjanak az elején.

Módosítás 1964
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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 

(3) 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 e cikk (1) bekezdésében említett 
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alkalmazásának sérelme nélkül az e cikk 
(1) bekezdésében említett támogatás 
nyújtása évente, a támogatási 
jogosultságok mezőgazdasági termelő által 
történő aktiválásával történik.

támogatás nyújtása évente, a támogatási 
jogosultságok mezőgazdasági termelő által 
történő aktiválásával történik.

Or. en

Módosítás 1965
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítanak egy határt, 
ami legfeljebb ötven hektár lehet.

Or. en

Módosítás 1966
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok minden évben 
kiszámítják az (1) bekezdésben említett 
támogatás összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok átlagértéke 
25 %-ának megfelelő számot 
megszorozzák a termelő által a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően aktivált 
jogosultságok számával.

törölve

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:
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a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,
b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem nagyobb.

Or. en

Módosítás 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok átlagértéke 
25 %-ának megfelelő számot 
megszorozzák a termelő által a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően aktivált 
jogosultságok számával.

Az (1) bekezdésben említett támogatás 
összege az ahhoz szükséges pontos összeg 
lesz, hogy a támogatás elérje a tagállam 
vagy régió alaptámogatási rendszer 
szerinti hektáronkénti átlagát, plusz 25%. 
Amennyiben a hektáronkénti 
alaptámogatás már meghaladja a 25%-kal 
növelt átlagértéket, akkor további 
támogatás nem nyújtható.

A tagállamok megállapítanak egy határt, 
ami legfeljebb ötven hektár lehet.

Or. en

Indokolás

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.
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Módosítás 1968
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják 
az (1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok átlagértéke 
25 %-ának megfelelő számot 
megszorozzák a termelő által a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően aktivált 
jogosultságok számával.

Az (1) bekezdésben említett támogatás 
összege az ahhoz szükséges pontos összeg 
lesz, hogy a támogatás elérje a tagállam 
vagy régió alaptámogatási rendszer 
szerinti hektáronkénti átlagát, plusz 25%. 
Amennyiben a hektáronkénti 
alaptámogatás már meghaladja a 25%-kal 
növelt átlagértéket, akkor további 
támogatás nem nyújtható.

A tagállamok megállapítanak egy határt, 
ami legfeljebb ötven hektár lehet.

Or. en

Módosítás 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok átlagértéke 25 %-
ának megfelelő számot megszorozzák a 
termelő által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a támogatási 
jogosultságok adott tagállamban vagy 
régióban érvényes átlagértéke 25 %-ának 
megfelelő számot megszorozzák a termelő 
által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

Or. en
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Indokolás

Egyszerűsíti a támogatás kiszámításának módszerét.

Módosítás 1970
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok átlagértéke 25 %-
ának megfelelő számot megszorozzák a 
termelő által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a támogatási 
jogosultságok adott tagállamban vagy 
régióban érvényes átlagértéke 25 %-ának 
megfelelő számot megszorozzák a termelő 
által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

Or. en

Indokolás

A rendszer hatékonysága érdekében a kalkulációt nemzeti vagy regionális átlag alapján kell 
elvégezni. Egy egyedi érték szükségtelen adminsztrációt generálna, és bebetonozná a 
mezőgazdasági termelők között fennálló különbségeket.

Módosítás 1971
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő
támogatási jogosultságok átlagértéke 25 %-
ának megfelelő számot megszorozzák a 
termelő által a 26. cikk (1) bekezdésének 

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a támogatási 
jogosultságok nemzeti átlagértéke 25 %-
ának megfelelő számot megszorozzák a 
termelő által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
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megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

számával.

Or. de

Módosítás 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét oly módon, hogy a 
mezőgazdasági termelő birtokában lévő 
támogatási jogosultságok átlagértéke 25 %-
ának megfelelő számot megszorozzák a 
termelő által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával.

A tagállamok minden évben kiszámítják az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
összegét:

– vagy oly módon, hogy a mezőgazdasági 
termelő birtokában lévő támogatási 
jogosultságok átlagértéke 25 %-ának 
megfelelő számot megszorozzák a termelő 
által a 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően aktivált jogosultságok 
számával;
– vagy oly módon, hogy a nemzeti vagy 
regionális tervben meghatározott 
támogatásra jogosult területre 
vonatkozóan egységes átalányösszeget 
szabnak meg;
– vagy még egyszerűbben a nemzeti vagy 
regionális tervben meghatározott 
üzemenkénti egységes átalányösszeg 
alapján.

Or. fr

Módosítás 1973
Béla Glattfelder



AM\909525HU.doc 45/182 PE494.491v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

törölve

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,
b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem nagyobb.

Or. en

Módosítás 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

törölve

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,
b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
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méretnél nem nagyobb.

Or. es

Indokolás

Nem indokolt a hektárszám korlátozása a fiatal mezőgazdasági termelők további 
támogatásával  összefüggésben; így biztosítható, hogy a támogatás összege vonzó maradjon.

Módosítás 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazása során a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
korlátozzák a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számát:

Or. en

Indokolás

Egyszerűsíti a támogatás kiszámításának módszerét.

Módosítás 1976
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazása során a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
korlátozzák a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számát:

Or. en
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Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében, valamint azért, mert a fiatal mezőgazdasági termelők gyakran 
nagyobb gazdaságokat működtetnek, az egész területet jogosulttá kell tenni a kiegészítésre. 
Ugyanakkor hasznos lehet az önként vállalt plafon. A fiatal mezőgazdasági termelők 
jogosultságával kapcsolatos további feltételeknek önként választhatóknak kell lenniük, hogy 
ne okozzanak szükségtelen adminisztrációt.

Módosítás 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok megállapítanak egy határt, 
amely legalább 50 hektár lehet, és amelyet 
a tagállamok rugalmasan növelhetnek 50 
hektár fölé legalább a nemzeti 
költségkeret 2%-áig.

Or. en

Módosítás 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok megállapítanak egy határt, 
ami legfeljebb 100 hektár lehet.

Or. en
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Módosítás 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 100 hektáros felső határt 
szabnak meg, amelyet belefoglalnak a 
mellékletbe.

Or. ro

Módosítás 1980
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok megállapítanak egy határt, 
amely legfeljebb 100 hektár lehet.

Or. fr

Módosítás 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 100 hektáros felső határt 
szabnak meg. 
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határokat:

Or. ro

Módosítás 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok a figyelembe veendő aktivált 
támogatási jogosultságok számára 
vonatkozóan betartják a következő felső 
határokat:

Az előző albekezdés első és második 
francia bekezdésében foglalt lehetőségek 
alkalmazása során a tagállamok a 
figyelembe veendő aktivált támogatási 
jogosultságok számára vonatkozóan 
betartják a következő felső határokat:

Or. fr

Módosítás 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,

törölve

Or. en

Módosítás 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,

törölve

Or. en

Módosítás 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,

törölve

Or. en

Módosítás 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete legfeljebb 
25 hektár, legfeljebb 25,

törölve

Or. ro
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Módosítás 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem nagyobb.

törölve

Or. en

Módosítás 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem nagyobb.

törölve

Or. en

Módosítás 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 

törölve
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a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem nagyobb.

Or. en

Módosítás 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos
méretnél nem nagyobb.

törölve

Or. ro

Módosítás 1991
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e fejezetben említett támogatás 
tekintetében a támogatásra jogosult 
legnagyobb terület üzemenként legfeljebb 
100 hektár lehet.

Or. en

Módosítás 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre – különösen 
a jogi személyben közreműködő egy vagy 
több természetes személyre a (2) bekezdés 
b) pontjában meghatározott korhatár 
alkalmazására – vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén egy jogi személy 
jogosultnak tekinthető arra, hogy az (1) 
bekezdésben említett támogatásban 
részesüljön.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon támogatás kiszámításával 
kapcsolatos szabályokra vonatkozóan, 
amelyet olyan jogi személy kap, akit a (2a) 
bekezdés értelmében fiatal mezőgazdasági 
termelőnek tekintenek.

Or. fr

Módosítás 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 2 %-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 4%-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

Or. it

Indokolás

A finanszírozás százalékos arányát meg kell növelni annak érdekében, hogy ne érje hátrányos 
megkülönböztetés azokat a fiatalokat és nőket, akik úgy döntenek, hogy gazdálkodásba 
fognak.
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Módosítás 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 2 %-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 4%-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

Or. ro

Módosítás 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 2 %-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
bizonyos százalékát, amely 1%-nál nem 
lehet alacsonyabb, és nem haladhatja meg 
a 2%-ot, a 36. cikkben említett támogatás 
finanszírozására fordítják. A tagállamok 
2013. augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot a támogatás finanszírozásához 
szükséges becsült százalékértékről.

Or. en

Módosítás 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 2 %-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ egy 
bizonyos százalékát, amely nem haladhatja 
meg a 2 %-ot, a 36. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordíthatják. A 
tagállamok 2013. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a támogatás 
finanszírozásához szükséges becsült 
százalékértékről.

Or. de

Módosítás 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a becsült százalékértéket
2016. augusztus 1-jéig, 2017. január 1-
jével kezdődő hatállyal felülvizsgálhatják. 
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről 2016. augusztus 1-jéig
értesítik a Bizottságot.

A tagállamok 2014-től kezdődően minden 
év október 15-ig csökkenthetik a becsült 
százalékértéküket az arra az évre 
vonatkozóan benyújtott kérelmek alapján.
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről minden év október 15-ig
értesítik a Bizottságot.

Or. es

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási 
rendszer keretében nyújtott éves finanszírozást hatékonyabban alkalmazzák, garantálva a 
meghatározott maximáluis összeg felhasználását és elkerülve az alulköltekezést. 

Módosítás 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a becsült százalékértéket 
2016. augusztus 1-jéig, 2017. január 1-
jével kezdődő hatállyal felülvizsgálhatják. 
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről 2016. augusztus 1-jéig
értesítik a Bizottságot.

A tagállamok 2014-től kezdődően minden 
év október 15-ig csökkenthetik a becsült 
százalékértéküket az arra az évre 
vonatkozóan benyújtott kérelmek alapján.
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről minden év október 15-ig
értesítik a Bizottságot.

Or. es

Indokolás

Ha kevesebb kérelmet nyújtanak be, mint amennyire számítottak, amikor döntöttek a rendszer 
szükséges finanszírozásáról, akkor nem költik el a rendelkezésre álló forrást.

Módosítás 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a becsült százalékértéket 
2016. augusztus 1-jéig, 2017. január 1-
jével kezdődő hatállyal felülvizsgálhatják. 
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről 2016. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot.

A tagállamok a becsült százalékértéket 
minden év augusztus 1-jéig, a következő 
évtől kezdődő hatállyal felülvizsgálhatják. 
A tagállamok a felülvizsgált 
százalékértékről a felülvizsgált 
százalékérték alkalmazását megelőző év
augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi



AM\909525HU.doc 57/182 PE494.491v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximum 2% sérelme nélkül abban az 
esetben, ha egy tagállamban egy adott 
évben alkalmazott támogatás teljes összege 
meghaladja a (4) bekezdés alapján 
meghatározott felső határt és ha a szóban 
forgó felső határ nem éri el a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ 2 %-át, a tagállamok lineárisan 
csökkentik az összes mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikknek megfelelően járó 
valamennyi kifizetést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 4% 
sérelme nélkül, abban az esetben, ha egy 
tagállamban egy adott évben alkalmazott 
támogatás teljes összege meghaladja a (4) 
bekezdés alapján meghatározott felső 
határt, és ha a szóban forgó felső határ nem 
éri el a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határ 4%-át, a tagállamok 
lineárisan csökkentik az összes 
mezőgazdasági termelőnek a 25. cikknek 
megfelelően nyújtandó valamennyi 
kifizetést.

Or. it

Módosítás 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximum 2 % sérelme nélkül abban az 
esetben, ha egy tagállamban egy adott 
évben alkalmazott támogatás teljes összege 
meghaladja a (4) bekezdés alapján 
meghatározott felső határt és ha a szóban 
forgó felső határ nem éri el a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ 2 %-át, a tagállamok lineárisan 
csökkentik az összes mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikknek megfelelően járó 
valamennyi kifizetést.

(2) Abban az esetben, ha egy tagállamban 
egy adott évben alkalmazott támogatás 
teljes összege meghaladja a (4) bekezdés 
alapján meghatározott felső határt, és ha a 
szóban forgó felső határ nem éri el a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ 2 %-át, a tagállamok lineárisan 
csökkentik az összes mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikknek megfelelően 
nyújtandó valamennyi kifizetést az (1) 
bekezdésben foglalt 2%-os felső határig.

Or. es
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Módosítás 2002
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelően a tagállamok által bejelentett 
becsült százalékérték alapján végrehajtási 
aktusok útján évente meghatározza a 36. 
cikkben említett támogatásra vonatkozó
megfelelő felső határt. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(4) Az (1) bekezdés alapján a tagállamok 
által a nemzeti felső határ felhasználandó 
mértékének megfelelően a Bizottság az 55. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy évente meghatározza a 
szóban forgó támogatásnak megfelelő 
felső határt.

Or. de

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó kifizetések felső határának meghatározása nem 
pusztán szakmai döntés. 

Módosítás 2003
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Általános kockázatkezelési rendelkezések

(1) A tagállamok a következőket 
fedezhetik:
a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és 
állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek vagy mezőgazdasági 
termelők csoportjainak kifizetett pénzügyi 
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hozzájárulások;
b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek, például aszály által 
okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;
c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
vagy biztosítás formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció 
ezen támogatás más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében. A 
mezőgazdasági termelők 
jövedelemszintjének felmérésekor az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap keretében kapott közvetlen 
jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell 
venni.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 55. cikknek megfelelően 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 37c. cikk (3) bekezdésének 
b) pontjában és a 37d. cikk (4) 
bekezdésében említett, a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok számára piaci 
feltételekkel nyújtott kölcsönök minimális 
és maximális futamidejének 
meghatározására vonatkozóan.
(5) A Bizottság a kockázatkezelési 
intézkedés végrehajtásának félidős 
felülvizsgálatáról jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
és szükség esetén megfelelő, a javítást 
szolgáló jogalkotási javaslatokat terjeszt 
elő.

Or. it

Módosítás 2004
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37b. cikk
Termény-, állat- és növénybiztosítás

37b. cikk
(1) A 37a. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a mezőgazdasági termelő 
éves termésének az átlagos éves terméshez 
képest több mint 30%-os csökkenését 
előidéző, kedvezőtlen éghajlati jelenség, 
állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely, a 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedés 
által okozott veszteségeket. Az átlagos éves 
termés kiszámításához a megelőző három 
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év számadatait, vagy a legmagasabb és a 
legalacsonyabb számadatok kivételével a 
megelőző öt év számadatait, illetve 
megfelelően indokolt, kivételes esetekben 
a megelőző ötéves időszak valamelyik 
konkrét évének számadatait kell alapul 
venni.
Az okozott kár mértékének felmérését a 
termékek egyes típusainak sajátos 
jellemzőihez lehet igazítani a következők 
alkalmazása révén:
a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mennyisége) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók, vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók 
(csapadékmennyiség, hőmérséklet stb.).
(2) A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának. 
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
(3) A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37a. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni. A tagállamok 
megfelelő felső határok alkalmazásával 
korlátozhatják a biztosítási díj 
támogatható összegét.

Or. it
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Módosítás 2005
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37c. cikk
Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események és kedvezőtlen 

éghajlati jelenségek esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési 
alapnak meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az 
illetékes hatóság a nemzeti joggal 
összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
átlátható politikát követ az alapba történő 
befizetések és az onnan történő kifizetések 
tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
egyértelmű szabályok alapján állapítja 
meg a felelősséget bárminemű felmerülő 
tartozás vonatkozásában.
(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának 
szabályait, különösen a mezőgazdasági 
termelőknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában. 
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
kölcsönös kockázatkezelési alapokat 
biztosítási rendszerekkel egészítik ki.
(3) A 37a. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett pénzügyi 
hozzájárulások kizárólag a következőkhöz 
kapcsolódhatnak:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
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létrehozásával kapcsolatos igazgatási 
költségekhez, legfeljebb három évre 
elosztva, fokozatosan csökkentve;
b) a mezőgazdasági termelők által a 
kölcsönös kockázatkezelési alap 
létrehozása érdekében kifizetett összeghez. 
Ezenkívül a pénzügyi hozzájárulás 
kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.
A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.
(4) Az állatbetegségek esetében a 37a. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében 
vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek és 
méhbetegségek tekintetében ítélhető oda.
(5) A tagállamok korlátozhatják a 
támogatható költségeket a következők 
alkalmazásával:
a) alaponként meghatározott felső 
határok;
b) megfelelő egységenkénti felső határok.

Or. it

Módosítás 2006
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37d. cikk
Jövedelemstabilizáló eszköz
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(1) A 37a. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37a. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásában a jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70%-áig 
nyújthatnak ellentételezést. Ahhoz, hogy 
támogatható legyen, az érintett kölcsönös 
kockázatkezelési alapnak meg kell felelnie 
a következő feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az 
illetékes hatóság a nemzeti joggal 
összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
átlátható politikát követ az alapba történő 
befizetések és az onnan történő kifizetések 
tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
egyértelmű szabályok alapján állapítja 
meg a felelősséget bárminemű felmerülő 
tartozás vonatkozásában.
(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának 
szabályait, különösen a mezőgazdasági 
termelőknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
(3) A 37a. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás a mezőgazdasági 
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termelők kölcsönös kockázatkezelési 
alapba történő befizetéseihez való 
pénzügyi hozzájárulás formáját is öltheti. 
A tagállamok a mezőgazdasági termelők 
kölcsönös kockázatkezelési alaphoz 
történő hozzájárulásait szabályozó 
szabályokat határoznak meg.

Or. it

Módosítás 2007
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37e. cikk
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 7%-át a 37a. cikkben említett 
támogatás finanszírozására fordítják.
Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.
A tagállamok határozataikat 2015. 
augusztus 1-jéig és 2017. augusztus 1-jéig, 
a rákövetkező évtől kezdődő hatállyal 
felülvizsgálhatják. A felülvizsgált 
százalékérték alkalmazását megelőző év 
augusztus 1-jéig értersítést küldenek a 
felülvizsgált százalékértékről.
(2) Az (1) bekezdés alapján az egyes 
tagállamok által a nemzeti felső határ 
felhasználandó mértékének megfelelően a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente meghatározza a szóban forgó 
támogatásnak megfelelő felső határt. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
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vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. it

Módosítás 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az e fejezetben megállapított 
feltételekkel termeléstől függő támogatást 
nyújthatnak a mezőgazdasági termelők 
részére.

A tagállamok az e fejezetben megállapított 
feltételekkel termeléstől függő támogatást 
nyújthatnak a mezőgazdasági termelők 
részére. Termeléstől függő támogatás csak 
az alábbiaknak adható:

Or. en

Módosítás 2010
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon 
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szövetkezetekre és más jogi személyekre, 
amelyek tagjai közösen művelnek egy 
gazdaságot, vagy amelyek több, közvetlen 
kifizetésben részesülő mezőgazdasági 
termelőből álló csoportot alkotnak, és 
amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokat fogadják és kategorizálják, 
mielőtt e támogatásokat maradéktalanul 
szétosztják tagjaik között, akik 
egyénenként az (1) bekezdés hatálya alá 
tartoznak.

Or. de

Indokolás

A felső határ alkalmazása során el kell kerülni azt a helyzetet, hogy a szövetkezetekre és 
hansonló egységekre csökkentések vonatkozzanak.  A mezőgazdaság versenyhelyzetének 
további javítása érdekében egyre fontosabbá válnak a szövetkezeti mezőgazdasági formák.

Módosítás 2011
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a halászati 
termékek kivételével a Szerződés (EUSZ 
és EUMSZ) I. mellékletében felsorolt 
termékek tekintetében adható.

Or. it

Módosítás 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő törölve
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ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. pl

Indokolás

Ez a cikk e rendelet rendelkezéseivel együtt megfelelően világos szabályokat fektet le azon 
termények meghatározását illetően, amelyek termeléstől függő támogatásra jogosultak. 
Továbbá egy zárt lista fenntartása nem halad a közös agrárpolitika reformjának jelenlegi 
irányában, és aláássa a mezőgazdasági piacok közös szervezésének céljait.

Módosítás 2013
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. pl

Módosítás 2014
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. it

Módosítás 2015
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. en

Módosítás 2016
Phil Prendergast
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. en

Módosítás 2017
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. fr

Módosítás 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. en

Módosítás 2019
Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

törölve

Or. en

Módosítás 2020
Jim Higgins, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

A tagállamok megfelelő kritériumokat 
állapítanak meg a termeléstől függő 
támogatás odaítéléséhez

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatás alkalmazása tekintetében a tagállamok számára nagy 
rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a 
mezőgazdasági tevékenységek bármely 
ágazatának, valamint a rövid rotációs 
idejű sarjerdők után nyújtható

Or. es
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Módosítás 2022
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a a 
növénytermelési és állattenyésztési 
ágazatoknak nyújtható:

Or. sk

Módosítás 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 

Minden egyes tagállam meghatározza, 
hogy a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
ágazatok és termékek közül melyeknek 
nyújt termeléstől függő támogatást.
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sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2024
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a halászati 
termékek kivételével a Szerződés (EUSZ 
és EUMSZ) I. mellékletében felsorolt
termékek után nyújtható.

Or. it

Módosítás 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 

Termeléstől függő támogatás a halászati 
termékek kivételével a Szerződés I. 
mellékletében felsorolt tágazatoknak és 
termékek után nyújtható.
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cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. it

Indokolás

A termeléstől függő támogatásban részesíthető ágazatok részletes felsorolásának törlése 
nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, és egyszerűsíti a végrehajtást. A 
szabályok értelmében a gazdaságilag sebezhető ágazatokat illeti a támogatás, és ez az 
előfeltétel határozza meg a támogatás hatókörét.

Módosítás 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés I. 
mellékletében felsorolt ágazatok közül az 
egyes tagállamok által kijelölteknek 
nyújtható.

Or. ro

Módosítás 2027
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő A tagállamok termeléstől függő 
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ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

támogatást nyújthatnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés I. 
mellékletében felsorolt ágazatoknak és 
termékek után, amelyek közé tartoznak a:. 
gabonafélék, idéetve a durumbúzát, 
olajnövények, fehérjenövények, 
nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, 
héjas gyümölcsűek, keményítőburgonya, 
tej és tejtermékek, magvak, juh- és 
kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. fr

Módosítás 2028
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható:
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás egy tagállam 
minden olyan ágazatának vagy régiójának
nyújtható, ahol gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi
szempontból kiemelt fontosságú, 
meghatározott gazdálkodási típusok vagy 
mezőgazdasági ágazatok bizonyos 
nehézségekkel küzdenek.

.

Or. lv

Módosítás 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
rizs, tej és tejtermékek, juh- és kecskehús, 
valamint marha- és borjúhús.

Or. en

Indokolás

Termeléstől függő támogatást azon termékek után kell nyújtani, amelyek jelenleg is 
támogatásban részesülnek. A termeléstől függő támogatás alkalmazását korlátozni kell, 
elsősorban a külterjes állattenyésztés és a tejtermelés elősegítésére a termelésből való 
végleges kivonás veszélyének kitett térségekben, ahol erősen korlátozott a lehetőség más 
termékek előállítására, mindenekelőtt a regionális kifizetési modellre való átállás fenti típusú 
termeléseket hátránysan érintő újraelosztási hatásának kompenzálására.

Módosítás 2030
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
hüvelyes proteinnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, lenmag, kender, rizs, 
héjas gyümölcsűek, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szőlő, 
szárított takarmány, komló, cikória, 
gyümölcs és zöldség.
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és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, 
áruburgonya, feldolgozásra szánt 
burgonya, tej és tejtermékek, magvak, juh-
és kecskehús, marha- és borjúhús, 
sertéshús és baromfihús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, hüvelyes takarmánynövények, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 



AM\909525HU.doc 79/182 PE494.491v01-00

HU

marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

magvak, juhhús és juhtej, kecskehús és 
kecsketej, marha- és borjúhús, olívaolaj és 
étkezési olívabogyó, méhészet, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, ideértve az étkezési burgonyát, 
a gyapotot és a dohányt, valamint rövid 
rotációs idejű sarjerdő.

Or. es

Indokolás

Az ágazatok listáját növelni kell, és ahol lehetséges, a tagállamok számára biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy szabadon kiterjesszék a listát a nehézségekkel küzdő ágazatokra, illetve a 
hazai szempontból társadalmi-gazdasági vagy környezetvédelmi tekintetben fontos 
ágazatokra.

Módosítás 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
gyümölcs és zöldség, rövid rotációs idejű 
sarjerdő, szőlőművelés (borszőlő és 
étkezési szőlő), méhészet és szárnyasok, 
nyúl- és disznótartás.

Or. es

Módosítás 2034
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, takarmányzöldségek, szója, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, sertéshús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, takarmányzöldségek, szója, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, dohány, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en
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Módosítás 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, étkezési olajbogyó, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, gyapott, dohány, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő, ideértve az 
eukaliptuszt és a Pinus radiata fajokat.

Or. es

Módosítás 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, étkezési olívabogyó, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, gyapott, dohány, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. es
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Módosítás 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, dohány, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, baromfihús, 
sertéshús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
valamint rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2039
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, burgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, sertéshús és 
baromfihús, tojás, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.
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Or. en

Módosítás 2040
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, durumbúza, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, lóhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
valamint rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. fr

Módosítás 2041
José Bové

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, bor, komló, dohány, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
valamint rövid rotációs idejű sarjerdő.
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Or. fr

Módosítás 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, burgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, az állattenyésztési 
ágazat más területei (például sertéshús),
olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek 
és takarmányzöldségek, len, kender, rizs, 
héjas gyümölcsűek, burgonyakeményítő, 
tej és tejtermékek, magvak, juh- és 
kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 



AM\909525HU.doc 85/182 PE494.491v01-00

HU

sarjerdő. és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. fr

Módosítás 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2045
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, dohány, cukorrépa, 
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és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
valamint rövid rotációs idejű sarjerdő.

Or. pl

Módosítás 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
sertéshús, marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2047
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, olívaolaj, 



AM\909525HU.doc 87/182 PE494.491v01-00

HU

cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2048
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2049
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
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marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

magvak, juh- és kecskehús, sertéshús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2050
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, tenyésztett vadak húsa, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. en

Módosítás 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
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gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő, méhészeti 
termékek, gyógyhatású és 
aromanövények.

Or. ro

Módosítás 2052
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, méhészeti termékek, 
gyógyhatású és aromanövények, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. fr

Módosítás 2053
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés



PE494.491v01-00 90/182 AM\909525HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, valamint 
rövid rotációs idejű sarjerdő, továbbá 
olyan termékek, amelyeket hivatalos 
minőségrendszerek, például ökológiai 
termelés keretében történő felhasználásra 
szánnak.

Or. fr

Indokolás

A termeléstől függő támogatás gazdasági és területi szempontokból is fontos annak 
érdekében, hogy az adott ágazatokban fennmaradjanak a termelési szintek.

Módosítás 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, héjas 
gyümölcsűek, burgonyakeményítő, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség.
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Or. pt

Módosítás 2055
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termeléstől függő támogatásra szánt 
előirányzatokat mindenekelőtt olyan 
termékek számára kell elkülöníteni, 
amelyek a 2010–2013-as időszakban a 
73/2009/EK rendelet 68., 101. és 111. 
cikkében foglaltaknak megfelelően 
termeléstől függő támogatásban 
részesültek.

Or. fr

Módosítás 2056
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás az uniós 
minőségrendszerek, illetve a tagállamok 
által elismert minőségrendszerek keretébe 
tartozó termékekre is adható.

Or. fr

Módosítás 2057
Salvatore Caronna

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

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak a 
Szerződés I. mellékletében említett 
ágazatoknak és termékek után nyújtható.

Or. it

Módosítás 2058
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak 
bizonyos nehézségekkel küzdő 
ágazatoknak, vagy környezeti
szempontból érzékeny területeknek, vagy 
ugyanezen ágazatokon belül gazdaságilag 
sérülékeny gazdálkodási típusoknak 
nyújtható. 

Or. en

Módosítás 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 

(2) A gazdálkodás területén vagy adott 
mezőgazdasági szektorban termeléstől 
függő támogatás egy tagállam azon 
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gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi
szempontból kiemelt fontosságúak.

ágazatainak vagy régióinak nyújtható, 
amelyek:

a) bizonyos nehézségekkel küzdenek és 
gazdasági és/vagy társadalmi szempontból 
vagy szigetjellegük miatt kiemelt 
fontosságúak, és/vagy
b) a környezet, az éghajlat és/vagy a 
biológiai sokféleség védelme vagy javítása 
szempontjából kiemelt fontosságúak.
A támogatás nyújtásának további célja a 
kiváló minőségű termékek előmozdítása, a 
versenyképesség javítása, valamint az 
adott szektorban a koncentráció vagy a 
termelés kereskedelmi szervezésének 
elősegítése. 

Or. es

Módosítás 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

A 22. cikk (7) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel és az előző bekezdéssel 
összhangban, továbbá a 20. cikkben 
foglalt objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumoknak 
való megfelelés céljából az e fejezetben 
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említett termeléstől függő támogatás 
formájában nyújtott különleges 
támogatásban a tagállamokban vagy 
régiókban működő szarvasmahra-, juh- és 
kecsketartó kisgazdaságok részesülnek 
majd.

Or. es

Indokolás

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Módosítás 2061
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.
Termeléstől függő támogatás ezért csak az 
érintett tagállamok által végzett 
különleges hatásvizsgálat függvényében 
nyújtható, amelyről a Bizottság 
tájékoztatást kap.

Or. en
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Módosítás 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak, 
továbbá különösen ahol e 
gazdálkodástípusok vagy ágazatok 
hozzájárulnak a foglalkoztatottsági arány 
növekedésének fenntartásához.

Or. pl

Módosítás 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. A 
termeléstől függő támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőkre nem 
vonatkozik a III. cím 1. fejezetében előírt, 
a támogatás fokozatos csökkentésére és 
maximalizálására vonatkozó kötelezettség.
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Or. en

Módosítás 2064
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból – többek között az 
éghajlatváltozás elleni fellépés, a biológiai 
sokféleség és a táj gazdagítása 
szempontjából – kiemelt fontosságúak.

Or. en

Módosítás 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. A 
tagállamok különös figyelmet fordítanak 
azokra a  „veszélyeztett” ágazatokra, 
amelyek a korábbi termeléstől függő vagy 
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különleges uniós támogatásnyújtás 
alkalmával háttérbe szorultak.

Or. en

Módosítás 2066
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak –
feltéve, hogy szem előtt tartják az 
állatállomány jólétét.

Or. sk

Módosítás 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel
küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

(2) egy tagállam azon ágazatainak vagy 
régióinak, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok küzdenek bizonyos 
nehézségekkel, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak.

Or. en
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Módosítás 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termeléstől függő támogatás 
régiónként változhat egy tagállamon 
belül, függetlenül a tagállam arra 
vonatkozó döntésétől, hogy régiónként 
alkalmazza-e az alaptámogatást.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy kimondja: a  termeléstől függő támogatás régiónként változhat egy 
tagállamon belül, függetlenül a tagállam arra vonatkozó döntésétől, hogy régiónként 
alkalmazza-e az alaptámogatást. Ily módon Katalóniának lehetősége van dönteni a 
termeléstől függő támogatással kapcsolatban és azt a mezőgazdaságára jellemző valódi 
körülményeknek megfelelően elosztani.

Módosítás 2069
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve termeléstől 
függő támogatás nyújtható olyan 
mezőgazdasági termelőknek is, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
III. címe 3. fejezete 2. szakaszának és 71m. 
cikkének, valamint a 73/2009/EK rendelet 
60. cikkének és 65. cikke negyedik 
albekezdésének megfelelően biztosított 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek; és 
akik az e rendelet III. címének 1. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve termeléstől 
függő támogatás nyújtható olyan 
mezőgazdasági termelőknek is, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
III. címe 3. fejezete 2. szakaszának és 71m. 
cikkének, valamint a 73/2009/EK rendelet 
60. cikkének és 65. cikke negyedik 
albekezdésének megfelelően biztosított 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek; és 
akik az e rendelet III. címének 1. 
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fejezetében említett alaptámogatási 
rendszer keretében a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.

fejezetében említett alaptámogatási 
rendszer keretében a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
Az olyan, állattenyésztésre használt 
birtokok, amelyeken nincs elegendő föld a 
trágyalé elnyelésére, illetve amelyeken 
más, nem fenntartható gyakorlatokat 
folytatnak, nem jogosultak termeléstől 
függő támogatásra.

Or. en

Módosítás 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdés előírásaival 
összhangban azok a mezőgazdasági 
termelők, akik az állattenyésztési, tej- és 
tejtermékágazatban, illetve a marha-, juh-
és kecskehúságazatban tevékenykednek, 
és nem saját tulajdonban lévő 
földterületen gazdálkodnak, különleges 
jogosultságokon alapuló kifizetési 
rendszerben vehetnek részt.

Or. es

Módosítás 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a III. cím 1. fejezetében 
említett alaptámogatástól függetlenül 
termeléstől függő támogatást nyújthatnak 
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azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik a 2008 és 2010 közötti időszakban a 
73/2009/EK rendelet 60. és 61. cikke 
értelmében különleges jogosultságokkal 
rendelkeztek. 

Or. it

Módosítás 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az III. cím 1. 
fejezetében említett alaptámogatástól 
függetlenül termeléstől függő támogatást 
nyújthatnak azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akik 2010-ben a 73/2009/EK 
rendelet 60. és 61. cikke értelmében 
különleges jogosultságokkal rendelkeztek. 

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy enyhítse a túlságosan magas támogatások és az új támogatási 
modellben nehezen hozzáférhető termelőterületek problémáját.

Módosítás 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok termeléstől függő 
támogatást nyújthatnak azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik az 
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általuk gazdálkodásra használt földterület 
nagy részét nem maguk birtokolják.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy enyhítse a túlságosan magas támogatások és az új támogatási 
modellben nehezen hozzáférhető termelőterületek problémáját.

Módosítás 2074
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás a (2) 
bekezdésben lefektetett feltételek alapján
csak az érintett régiókban meglévő 
termelési szint,a  fenntartható 
gazdálkodási gyakorlatok, a 
környezetgazdálkodás és a gazdaságokban 
történő foglalkoztatás szintje
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

Or. en

Módosítás 2075
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez vagy a 
bizonyos termelési módok fellendítéséhez
szükséges mértékben nyújtható. Az 
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odaítélhető környezetvédelmi jellegű 
termeléstől függő támogatás felső határát 
a Bizottság jóváhagyásának függvényében 
az adott környezetvédelmi célkitűzések és 
problémák fényében a tagállamok 
határozzák meg.

Or. fr

Módosítás 2076
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban, illetve különösen a 
hátrányos természeti adottságú 
területeken, például szigeteken és a 
legkülső régiókban jellemző 
foglalkoztatottsági és/vagy termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

Or. pt

Módosítás 2077
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban, illetve különösen a 
hátrányos természeti adottságú 
területeken, például a legkülső régiókban 
jellemző foglalkoztatottsági és/vagy
termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez, továbbá az új 
munkahelyeket teremtő ágazatok 
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ösztönzéséhez szükséges mértékben 
nyújtható.

Or. fr

Indokolás

A támogatás termeléssel való összekapcsolása gazdasági és területi okokból létfontosságú az 
érintett területek termelési szintjének megóvása érdekében.

Módosítás 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának és az ágazaton belüli 
termelés és foglalkoztatottság 
fenntartásának és/vagy növelésének
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
nyújtható.

Or. es

Módosítás 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban meglévő termelési szint
és a mezőgazdaságban való 
foglalkoztatottság szintje fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
nyújtható.

Or. fr
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Módosítás 2080
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 20. cikk alkalmazásának eseteiben 
a tagállamok különböző finanszírozási 
formákat határozhatnak meg a cikkben 
definiált régiók számára.

Or. pt

Módosítás 2081
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 20. cikk alkalmazásának eseteiben 
a tagállamok különböző összegeket 
különíthetnek el a cikk alapján 
meghatározott regionális területek 
finanszírozására.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 20. cikkel összhangban lehetőséget nyújt a régiókban történő alkalmazásra.

Módosítás 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

(5) A termeléstől függő támogatás nyújtása 
éves kifizetés formájában, meghatározott 
mennyiségi korlátok betartása mellett,
rögzített területek és terméshozamok vagy 
rögzített állatlétszám alapján történik.

(5) A termeléstől függő támogatás nyújtása 
éves kifizetés formájában, meghatározott 
mennyiségi korlátok betartása mellett,
objektív kritériumok alapján történik.

Or. es

Indokolás

Kellő rugalmasságot kell biztosítani az egyes régiók és termelési rendszerek egyedi 
tulajdonságai szerint legmegfelelőbb kritériumok megállapítása érdekében.

Módosítás 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A termeléstől függő támogatás nyújtása 
éves kifizetés formájában, meghatározott 
mennyiségi korlátok betartása mellett, 
rögzített területek és terméshozamok vagy 
rögzített állatlétszám alapján történik.

(5) A termeléstől függő támogatás nyújtása 
éves kifizetés formájában, mennyiségi 
korlátok betartása mellett történik.

Or. es

Indokolás

E módosításban olyan megfogalmazást javaslunk, amely biztosítja, hogy a termeléstől függő 
kifizetések összhangban legyenek a WTO „kék dobozával”. Mivel a „sárga doboz”kellő 
mozgásteret hagy a jelenlegi és jövőbeli kötelezettségvállalások tekintetében, a Bizottságnak –
mindenkori gyakorlatának megfelelően – az adott korlátok között kell megengednie a 
tagállamoknak, hogy az általuk kívánt bármilyen formában támogatást nyújtsanak.

Módosítás 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A termeléstől függő támogatás 
fokozatosan csökken: 2019-ben a 2014-
ben eszközölt kifizetésnek legfeljebb az 50 
%-a lehet.

Or. de

Módosítás 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 2086
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 15 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. en



AM\909525HU.doc 107/182 PE494.491v01-00

HU

Módosítás 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 15 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. fr

Módosítás 2088
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 15 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. en

Módosítás 2089
Izaskun Bilbao Barandica

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

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 15 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. es

Módosítás 2090
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 15 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. en

Módosítás 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
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dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk
egy feltétlenül szükséges részét termeléstől 
függő önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. fr

Módosítás 2092
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 10 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatás tekintetében meghatározott százaléknak uniószerte 
egységesnek kell lennie, és nem lehet több mint 10 %.

Módosítás 2093
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
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meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 3,5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. en

Módosítás 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti vagy 
regionális felső határuk legfeljebb 5 %-át a 
termeléstől függő önkéntes támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en

Módosítás 2095
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti vagy 
regionális felső határuk legfeljebb 5 %-át a 
termeléstől függő önkéntes támogatás 
finanszírozására fordítják.

Or. en
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Módosítás 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti felső határra vonatkozó (1) 
bekezdésben említett százalék három 
százalékponttal magasabb azon 
tagállamok esetében, amelyek úgy 
döntenek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott nemzeti felső határuk 
legalább 3 %-át e fejezet értelmében 
fehérjenövények termesztésének 
támogatására fordítják. 

Or. fr

Módosítás 2097
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
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b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. en

Módosítás 2098
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
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fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. en

Módosítás 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
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fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatás csak kivételes körülmények között alkalmazható, mivel 
jelentősen torzítja a különböző tagállamok mezőgazdasági termelői közötti versenyt. Nem 
indokolt, hogy engedélyezzék ezen intézkedés további használatát azon tagállamok számára, 
amelyek korábban éltek vele, mivel ez az egységes piac további torzulásához vezetne.

Módosítás 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
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meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. fr

Módosítás 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
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intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. en

Módosítás 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

törölve

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy
b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
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rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. fr

Módosítás 2103
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 20 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. bg

Módosítás 2104
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 20 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. es

Módosítás 2105
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 20 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. es

Módosítás 2106
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 20 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. en

Módosítás 2107
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ legfeljebb 10 %-át használják 
fel, feltéve, hogy:

(2) Meg kell engedni a tagállamok 
számára, hogy maguk állapítsák meg az 
általuk nyújtott támogatás mértékét, 
amely nem haladja meg az (1)
bekezdésben meghatározott 15 %-os felső 
határt.
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Or. en

Módosítás 2108
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 15 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. it

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy elégséges 
finanszírozás álljon rendelkezésre az olyan meghatározott gazdálkodási típusok vagy 
mezőgazdasági ágazatok terén nehézségekkel küzdő tagállamok számára, amelyek gazdasági 
és/vagy társadalmi és/vagy környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságúak.

Módosítás 2109
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 15 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. en

Módosítás 2110
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 15 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. en

Módosítás 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 15 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

Or. fr

Indokolás

A termeléstől függő támogatásra jogosult növények gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi 
és örökségvédelmi szempontból létfontosságúak. Ez a kérdés olyan súllyal bír, hogy a 
tagállamok úgy érzik, nagyobb mozgástérre van szükségük e tekintetben.

Módosítás 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy felhasználják a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ:

Or. en

Módosítás 2113
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy felhasználják a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ:

Or. en

Módosítás 2114
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határ 
legfeljebb 10 %-át használják fel, feltéve, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy felhasználják a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ:

Or. lv
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Módosítás 2115
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy

törölve

Or. en

Módosítás 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy

törölve

Or. en

Módosítás 2117
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási 
rendszert alkalmazták, vagy az említett 
rendelet 111. cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eltérés 
vonatkozik rájuk; és/vagy

törölve

Or. en

Módosítás 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott 
egységes területalapú támogatási rendszert 
alkalmazták, vagy az említett rendelet 111. 
cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eltérés vonatkozik rájuk; 
és/vagy

a) legfeljebb 20 %-át, feltéve, hogy 2013. 
december 31-ig a 73/2009/EK rendelet V. 
címében meghatározott egységes 
területalapú támogatási rendszert 
alkalmazták, vagy az említett rendelet 111. 
cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eltérés vonatkozik rájuk; 
és/vagy

Or. en

Módosítás 2119
Alfreds Rubiks
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2013. december 31-ig a 73/2009/EK 
rendelet V. címében meghatározott
egységes területalapú támogatási rendszert 
alkalmazták, vagy az említett rendelet 111. 
cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eltérés vonatkozik rájuk; 
és/vagy

a) legfeljebb 20 %-át, amennyiben 2013. 
december 31-ig a 73/2009/EK rendelet V. 
címében meghatározott egységes 
területalapú támogatási rendszert 
alkalmazták, vagy az említett rendelet 111. 
cikke szerinti intézkedéseket 
finanszíroztak, vagy az említett rendelet 
69. cikkének (5) bekezdésében, illetve 
Málta esetében a 69. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eltérés vonatkozik rájuk; 
és/vagy

Or. lv

Módosítás 2120
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

törölve

Or. en
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Módosítás 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

törölve

Or. en

Módosítás 2122
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 

törölve
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alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

Or. en

Módosítás 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-át 
a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

b) legfeljebb 10 %-át, feltéve, hogy a 
2010–2013 közötti időszakban legalább 
egy évig a 73/2009/EK rendelet III., IV. és 
V. címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több mint 5 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás,
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel.

Or. en

Módosítás 2124
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-át 
a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

b) legfeljebb 10 %-át, amennyiben a 
2010–2013 közötti időszakban legalább 
egy évig a 73/2009/EK rendelet III., IV. és 
V. címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több mint 5 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel.

Or. lv

Módosítás 2125
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010–2013 közötti időszakban 
legalább egy évig a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több, mint 5 %-át 
a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel.

b) legfeljebb 10 %-át, feltéve, hogy a 
2010–2013 közötti időszakban legalább 
egy évig a 73/2009/EK rendelet III., IV. és 
V. címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több mint 5 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel.
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Or. en

Módosítás 2126
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve

Or. en

Módosítás 2127
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve

Or. en

Módosítás 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 

törölve
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az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

Or. en

Módosítás 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve
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Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatás tekintetében meghatározott százalékoknak uniószerte 
egységeseknek kell lenniük. A tagállamoknak nem lenne szabad lehetőséget adni arra, hogy 
magasabb százalékokat megállapítsanak meg.

Módosítás 2130
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve

Or. en

Módosítás 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve

Or. fr

Módosítás 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 

törölve
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rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

Or. en

Módosítás 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 

törölve
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fel.

Or. fr

Módosítás 2134
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint 
b) és e) pontjában meghatározott 
támogatás, vagy az említett rendelet IV. 
címének 1. fejezete – a 6. szakasz 
kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, 
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

törölve

Or. en

Módosítás 2135
Mariya Gabriel

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

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1.
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
az említett rendelet IV. címének 1. fejezete 
– a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések vagy V. címének 4. 
fejezetében meghatározott támogatás
finanszírozására használták fel, dönthetnek 
úgy, hogy a Bizottság 41. cikknek 
megfelelő jóváhagyásával a II.
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ 20 %-át használják fel.

Or. bg

Módosítás 2136
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
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az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 15 %-át használják 
fel.

Or. it

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy elégséges 
finanszírozás álljon rendelkezésre az olyan meghatározott gazdálkodási típusok vagy 
mezőgazdasági ágazatok terén nehézségekkel küzdő tagállamok számára, amelyek gazdasági 
és/vagy társadalmi és/vagy környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságúak.

Módosítás 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet 1) szóló, 2007. október 22-i 
1234/2007/EK tanácsi rendelet 182. cikke 
(7) bekezdésében, a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg több mint 10 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
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fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, dönthetnek 
úgy, hogy a Bizottság 41. cikknek 
megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

Or. en

(HL L 299., 2007.11.16., 1.o.)

Indokolás

Bele kell foglalni az 1234/2007/EK rendelet 182. cikke (7) bekezdésére való hivatkozást annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyünk valamennyi, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke alapján 
nyújtott, termeléstől függő támogatást.

Módosítás 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
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vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
fel, továbbá azok a tagállamok, amelyek a 
73/2009/EK rendelet V. címe 4. 
fejezetében lefeketetetteknek megfelelően 
kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket, 
valamint külön kifizetéseket alkalmaztak,
dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

Or. en

Indokolás

Egyenlő lehetőséget kell biztosítani valamennyi tagállam számára a termeléstől függő 
támogatásra vonatkozó százalékhatár megállapítására a verseny torzulásának 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 2139
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013 közötti 
időszakban legalább egy évig a 
73/2009/EK rendelet III., IV. és V. 
címében – a IV. cím 1. fejezete 6. 
szakaszának a kivételével – meghatározott 
közvetlen kifizetésekre rendelkezésre álló 
összeg több, mint 10 %-át a 73/2009/EK 
rendelet III. címe 2. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott intézkedések, 
az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának i–iv. alpontjában, valamint b) 
és e) pontjában meghatározott támogatás, 
vagy az említett rendelet IV. címének 1. 
fejezete – a 6. szakasz kivételével – szerinti 
intézkedések finanszírozására használták 
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fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

fel, dönthetnek úgy, hogy a Bizottság 41. 
cikknek megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel. Ezt a bekezdést legkésőbb 2016-ig 
fokozatosan ki kell iktatni.

Or. en

Módosítás 2140
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti felső határra vonatkozó 
(1)–(3) bekezdésben említett százalékok 
három százalékponttal magasabbak azon 
tagállamok esetében, amelyek úgy 
döntenek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott nemzeti felső határuk 
legalább 3 %-át e fejezet értelmében 
fehérjenövények termesztésének 
támogatására fordítják.

Or. en

Indokolás

A fehérjenövények unión belüli – jelenleg veszteséggel járó – termesztését ösztönözni kell a 
termeléstől függő önkéntes támogatás keretében, ami egyúttal az Unió WTO-tagként vállalt 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartását is jelenti.

Módosítás 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig törölve
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felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:
a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) és 
a (2) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;
b) csökkentik a termeléshez kötött 
támogatás finanszírozásához felhasznált 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;
c) nem nyújtanak többé e fejezet szerinti 
támogatást.

Or. fr

Módosítás 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok minden év augusztus 1-
jéig felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket, és úgy 
dönthetnek, hogy a következő évtől
kezdődő hatállyal:

Or. es

Módosítás 2143
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész



AM\909525HU.doc 141/182 PE494.491v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok minden év augusztus 1-
jéig felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket, és úgy 
dönthetnek, hogy a következő évtől
kezdődő hatállyal:

Or. bg

Módosítás 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3) 
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok 2015. és/vagy 2017.
augusztus 1-jéig felülvizsgálhatják az (1), 
(2) és (3) bekezdés alapján hozott 
döntésüket, és úgy dönthetnek, hogy a 
következő évtől kezdődő hatállyal:

Or. en

Módosítás 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3)
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1) bekezdés alapján 
hozott döntésüket és úgy dönthetnek, hogy 
2017-től kezdődő hatállyal:

Or. en
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Módosítás 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3)
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1) bekezdés alapján 
hozott döntésüket és úgy dönthetnek, hogy 
2017-től kezdődő hatállyal:

Or. en

Módosítás 2147
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1), (2) és (3)
bekezdés alapján hozott döntésüket és úgy 
dönthetnek, hogy 2017-től kezdődő 
hatállyal:

(4) A tagállamok 2016. augusztus 1-jéig 
felülvizsgálhatják az (1) bekezdés alapján 
hozott döntésüket és úgy dönthetnek, hogy 
2017-től kezdődő hatállyal:

Or. en

Módosítás 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) és a 

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) 
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(2) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

Or. en

Módosítás 2149
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) és a 
(2) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) 
bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

Or. en

Módosítás 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) és a
(2) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1), (2)
és a (3) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

Or. es
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Módosítás 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1) és a
(2) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

a) megnövelik – adott esetben az ott 
meghatározott kereteken belül – az (1), (2)
és a (3) bekezdés alapján meghatározott 
százalékértéket, valamint – adott esetben –
módosítják a támogatásnyújtási 
feltételeket;

Or. es

Indokolás

A módosítás nagyobb rugalmasságra szólít fel az intézkedések tervezési szakasza során 
óvatosabb megközelítés alkalmazása érdekében. Ezek az intézkedések egy későbbi szakaszban 
nagyobb támogatást kaphatnak az előző években elért eredmények alapján, amennyiben a 
velük kapcsolatos igény magasabb lesz a vártnál, továbbá kiterjeszthetőek olyan területekre, 
amelyeket eredetileg nem fedtek le.

Módosítás 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát 
illetően az (1)–(4) bekezdésnek 
megfelelően hozott döntés alapján a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente meghatározza a támogatásra 
vonatkozó megfelelő felső határt. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. fr



AM\909525HU.doc 145/182 PE494.491v01-00

HU

Módosítás 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1)–(4) bekezdésnek megfelelően hozott 
döntés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján évente meghatározza a 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határt. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 
56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1) bekezdésnek megfelelően hozott 
döntés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján évente meghatározza a 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határt. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 
56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1)–(4) bekezdésnek megfelelően hozott 
döntés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján évente meghatározza a 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső 
határt. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 
56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően 
hozott döntés alapján a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján évente 
meghatározza a támogatásra vonatkozó 
megfelelő felső határt. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en



PE494.491v01-00 146/182 AM\909525HU.doc

HU

Módosítás 2155
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1)–(4) bekezdésnek megfelelően hozott 
döntés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján évente meghatározza a 
támogatásra vonatkozó megfelelő felső
határt. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 
56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(5) Az egyes tagállamok által a nemzeti 
felső határ felhasználandó arányát illetően 
az (1)–(4) bekezdésnek megfelelően hozott 
döntés alapján a Bizottság az 55. cikk 
alapján felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a támogatásra vonatkozó 
megfelelő felső határ évente történő 
meghatározása érdekében.

Or. de

Indokolás

A választható termeléstől függő támogatás felső határértékének megállapítása nem pusztán 
szakmai jellegű döntés. 

Módosítás 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Választható további nemzeti támogatás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a 38. cikk 
értelmében a termeléstől függő támogatás 
anyatehén-tenyésztő ágazatban való 
bevezetése mellett döntenek, az 
ugyanabban az évben odaítélt termeléstől 
függő támogatáson felül további nemzeti 
támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági 
termelőknek.
(2) A tagállamok a termeléstől függő 
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támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
egy időben és azonos módon tájékoztatják 
a mezőgazdasági termelőket e kiegészítő 
nemzeti támogatás odaítélésének 
feltételeiről.

Or. fr

Módosítás 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk törölve
Értesítés
(1) A 39. cikkben említett döntésekről a 
Bizottságot az említett cikkben szereplő 
időpontig értesíteni kell; az értesítésben –
a 39. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
említett döntés esetének kivételével –
szerepelnie kell a megcélzott régiókra, a 
kiválasztott gazdálkodási típusokra vagy 
ágazatokra, valamint a nyújtandó 
támogatási szintre vonatkozó 
információknak.
(2) A 39. cikk (2) és (3) bekezdésében vagy 
– adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
döntéseknek továbbá tartalmazniuk kell a 
megcélzott régióra jellemző sajátos 
helyzet, valamint a gazdálkodási típusok, 
illetve meghatározott mezőgazdasági 
ágazatok sajátos jellemzőinek részletes 
leírását, amelyek alapján a 39. cikk (1) 
bekezdésében említett százalékérték 
elégtelen a 38. cikk (2) bekezdésében 
említett nehézségek kezeléséhez és 
amelyek indokolják a magasabb 
támogatási szintet.

Or. en



PE494.491v01-00 148/182 AM\909525HU.doc

HU

Módosítás 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 39. cikkben említett döntésekről a 
Bizottságot az említett cikkben szereplő 
időpontig értesíteni kell; az értesítésben – a 
39. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
említett döntés esetének kivételével –
szerepelnie kell a megcélzott régiókra, a 
kiválasztott gazdálkodási típusokra vagy 
ágazatokra, valamint a nyújtandó 
támogatási szintre vonatkozó 
információknak.

(1) A 39. cikkben említett döntésekről a 
Bizottságot az említett cikkben szereplő 
időpontig értesíteni kell; az értesítésben – a 
39. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
említett döntés esetének kivételével –
szerepelnie kell a megcélzott régiókra, a 
kiválasztott gazdálkodási típusokra vagy 
ágazatokra, valamint a nyújtandó 
támogatási szintre, illetve az érintett 
szektor(ok) és régió(k) jelenlegi termelési 
szintjére vonatkozó információknak.

Or. en

Indokolás

Biztosítékokat kell bevezetni arra nézve, hogy termeléstől függő támogatást csak az érintett 
régiókban meglévő termelési szint fenntartásának ösztönzéséhez szükséges mértékben 
nyújtsanak.

Módosítás 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 39. cikk (2) és (3) bekezdésében
vagy – adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
döntéseknek továbbá tartalmazniuk kell a 
megcélzott régióra jellemző sajátos 
helyzet, valamint a gazdálkodási típusok, 
illetve meghatározott mezőgazdasági 
ágazatok sajátos jellemzőinek részletes 

(2) A 39. cikk (2) bekezdés a) pontjában
vagy – adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
döntéseknek tartalmazniuk kell továbbá a 
megcélzott régióra jellemző sajátos 
helyzet, valamint a gazdálkodási típusok, 
illetve meghatározott mezőgazdasági 
ágazatok sajátos jellemzőinek részletes 
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leírását, amelyek alapján a 39. cikk (1) 
bekezdésében említett százalékérték
elégtelen a 38. cikk (2) bekezdésében 
említett nehézségek kezeléséhez és 
amelyek indokolják a magasabb támogatási 
szintet.

leírását, amelyek miatt a 39. cikk (1) 
bekezdésében említett százalékos arány 
nem tekinthető elégségesnek a 38. cikk (2) 
bekezdésében említett nehézségek
kezelésére, és amelyek indokolják a 
magasabb támogatási szintet.

Or. en

Módosítás 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 39. cikkben említett döntésekről a 
Bizottságot az említett cikkben szereplő 
időpontig értesíteni kell; az értesítésben – a 
39. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
említett döntés esetének kivételével –
szerepelnie kell a megcélzott régiókra, a 
kiválasztott gazdálkodási típusokra vagy 
ágazatokra, valamint a nyújtandó 
támogatási szintre vonatkozó 
információknak.

(1) A 39. cikkben említett döntésekről a 
Bizottságot az említett cikkben szereplő 
időpontig értesíteni kell; az értesítésben – a 
39. cikk c) pontjában említett döntés 
esetének kivételével – szerepelnie kell a 
megcélzott régiókra, a kiválasztott 
gazdálkodási típusokra vagy ágazatokra, 
valamint a nyújtandó támogatási szintre 
vonatkozó információknak.

Or. en

Módosítás 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 39. cikk (2) és (3) bekezdésében vagy 
– adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
döntéseknek továbbá tartalmazniuk kell a 
megcélzott régióra jellemző sajátos 
helyzet, valamint a gazdálkodási típusok, 

(2) Az ilyen típusú támogatás 
bevezetésének első évét követő év 
augusztus 1-jéig, illetve augusztus 1-jéig 
értesíti a Bizottságot az azon ágazat(ok) és
régió(k) termelési szintjeiben 
bekövetkezett bármiféle változásról, ahol 
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illetve meghatározott mezőgazdasági 
ágazatok sajátos jellemzőinek részletes 
leírását, amelyek alapján a 39. cikk (1) 
bekezdésében említett százalékérték 
elégtelen a 38. cikk (2) bekezdésében 
említett nehézségek kezeléséhez és 
amelyek indokolják a magasabb 
támogatási szintet.

bevezették a termeléstől függő támogatást.

Or. en

Indokolás

Termeléstől függő támogatást csak az érintett régiókban meglévő termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges mértékben szabad nyújtani.

Módosítás 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
A Bizottság jóváhagyása
(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján jóváhagyja a 39. cikk (3) 
bekezdésében vagy – adott esetben – a 39. 
cikk (4) bekezdésének a) pontjában 
említett döntést abban az esetben, ha az 
érintett régióban vagy ágazatban az alábbi 
igények egyike jelentkezik:
a) meghatározott termék esetében egyéb 
alternatíva hiányában egy adott termelési 
szint fenntartásának, valamint a termelés 
beszüntetése miatti kockázatok és az abból 
adódó társadalmi és/vagy 
környezetvédelmi problémák 
csökkentésének szükségessége,
b) a helyi feldolgozóipar kiegyensúlyozott 
ellátásának és az ezzel összefüggésben 
bekövetkező szerkezetátalakítással járó 
negatív társadalmi és gazdasági 
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következmények kiküszöbölésének 
szükségessége,
c) egy adott ágazat mezőgazdasági 
termelőit az érintett piacok elhúzódó 
zavarai miatt érő hátrányok 
kompenzálásának szükségessége;
d) fellépés szükségessége abban az 
esetben, amikor az e rendelet, a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] vagy valamely más jóváhagyott 
állami támogatási program értelmében 
rendelkezésre álló egyéb támogatás nem 
bizonyul elégségesnek az a), b) és c) 
pontban említett igények teljesítésére.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat fogad el az (1) bekezdésben 
említett döntések értékelésével és 
jóváhagyásával kapcsolatos eljárásra 
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján jóváhagyja a 39. cikk (3) 
bekezdésében vagy – adott esetben – a 39. 
cikk (4) bekezdésének a) pontjában
említett döntést abban az esetben, ha az 
érintett régióban vagy ágazatban az alábbi 
igények egyike jelentkezik:

(1) Azokban az esetekben, ahol a 40. cikk
(2) bekezdése értelmében egy tagállam 
által nyújtott információk alapján a 
Bizottság úgy véli, hogy a 38. cikk 8(4)
bekezdésében foglalt követelmények nem 
teljesülnek, végrehajtási aktusok révén 
megköveteli attól a tagállamtól az általa 
nyújtott termeléstől függő támogatás 
szintjének oly módon történő módosítását, 
hogy az összhangba kerüljön az említett 
követelményekkel. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében
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említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás további biztosítékokat tartalmaz arra nézve, hogy termeléstől függő 
támogatást csak a termelési szintek érintett régiókban való fenntartásának érdekében lehessen 
nyújtani.

Módosítás 2164
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján jóváhagyja a 39. cikk (3) 
bekezdésében vagy – adott esetben – a 39. 
cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett
döntést abban az esetben, ha az érintett 
régióban vagy ágazatban az alábbi igények 
egyike jelentkezik:

(1) A Bizottság az 55. cikk értelmében 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el a 39. cikk (3) bekezdésében 
vagy – adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett döntés 
jóváhagyása céljából abban az esetben, ha 
az érintett régióban vagy ágazatban az 
alábbi igények egyike jelentkezik:

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán szakmai jellegű döntés.

Módosítás 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján jóváhagyja a 39. cikk (3)

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján jóváhagyja a 39. cikk (2) 
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bekezdésében vagy – adott esetben – a 39. 
cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett 
döntést abban az esetben, ha az érintett 
régióban vagy ágazatban az alábbi igények 
egyike jelentkezik:

bekezdésének a) pontjában említett döntést 
abban az esetben, ha az érintett régióban 
vagy ágazatban az alábbi igények egyike 
jelentkezik:

Or. en

Módosítás 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározott termék esetében egyéb 
alternatíva hiányában egy adott termelési 
szint fenntartásának, valamint a termelés 
beszüntetése miatti kockázatok és az abból
adódó társadalmi és/vagy 
környezetvédelmi problémák 
csökkentésének szükségessége,

törölve

Or. en

Módosítás 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyi feldolgozóipar kiegyensúlyozott 
ellátásának és az ezzel összefüggésben 
bekövetkező szerkezetátalakítással járó 
negatív társadalmi és gazdasági 
következmények kiküszöbölésének 
szükségessége,

törölve

Or. en
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Módosítás 2168
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyi feldolgozóipar kiegyensúlyozott 
ellátásának és az ezzel összefüggésben 
bekövetkező szerkezetátalakítással járó 
negatív társadalmi és gazdasági 
következmények kiküszöbölésének 
szükségessége,

b) a helyi feldolgozóipar és a helyi 
élelmiszerláncok kiegyensúlyozott 
ellátásának és az ezzel összefüggésben 
bekövetkező szerkezetátalakítással járó 
negatív társadalmi és gazdasági 
következmények kiküszöbölésének 
szükségessége,

Or. en

Módosítás 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy adott ágazat mezőgazdasági 
termelőit az érintett piacok elhúzódó 
zavarai miatt érő hátrányok 
kompenzálásának szükségessége;

törölve

Or. en

Módosítás 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fellépés szükségessége abban az 
esetben, amikor az e rendelet, a(z) 

törölve
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…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] vagy valamely más jóváhagyott 
állami támogatási program értelmében 
rendelkezésre álló egyéb támogatás nem 
bizonyul elégségesnek az a), b) és c) 
pontban említett igények teljesítésére.

Or. en

Módosítás 2171
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 39. cikk (3) bekezdésében vagy –
adott esetben – a 39. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett döntés 
nem vezethet a piac torzulásához vagy az 
európai versenyfeltételek egyenlőtlenné 
válásához.  Ilyen esetekben a Bizottság 
megtagadhatja a jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a tisztességes és arányos támogatás 
szükségessége azon termelők számára, 
akik 2013-ig a bázisidőszakokban mért 
termelési szintek (az állatállomány 
létszáma), a hozam vagy termelési kvóták 
alapján kapnak támogatást.

Or. es
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Indokolás

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Módosítás 2173
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a tisztességes és arányos támogatás 
szükségessége azon termelők számára, 
akik az 1782/2003/EK vagy a 73/2009/EK 
rendelet értelmében a bázisidőszakokban 
mért termelési szintek (az állatállomány 
létszáma), a hozam vagy termelési kvóták 
alapján kapnak támogatást.

Or. es

Módosítás 2174
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat fogad el az (1) bekezdésben 
említett döntések értékelésével és 
jóváhagyásával kapcsolatos eljárásra
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében 

(2) A Bizottság az 55. cikk értelmében 
felhatalmazást kap arra, hogy aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
döntések értékelésével és jóváhagyásával 
kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok 
elfogadása tekintetében. 
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említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán szakmai jellegű döntés.

Módosítás 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – 1 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. fejezet
A gazdálkodást főtevékenységként űző 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 

támogatás  
41. cikk a) pont
Általános szabályok
1. A tagállamok mezőgazdasági 
munkaegység alapján kiszámított éves 
támogatást nyújtanak a gazdálkodást 
főtevékenységként űző mezőgazdasági 
termelők számára.
2. A kedvezményezettek közé az alábbiak 
tartoznak:
a) 18 éves vagy ennél idősebb természetes 
személyek, akik nem részesülnek 
nyugdíjban vagy teljes rokkantellátásban 
valamennyi gazdálkodási tevékenység 
tekintetében, illetve akik teljes jövedelmük 
legalább 50 %-át a birtokukon végzett 
gazdálkodási tevékenységgel szerzik, 
valamint idejüknek kevesebb mint 50 %-át 
töltik gazdálkodáshoz nem kapcsolódó 
tevékenységgel. valamint
b) olyan jogi személyek, amelyek 
részvényeseinek legalább fele a 
gazdálkodást főtevékenységként űző 
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természetes személy, vagy amelyek 
részvényeinek vagy részvénytőkéjének 
legalább fele ilyen személyek birtokában 
van. Azon jogi személyek esetében, 
amelyek kizárólag vagy nagy részben más 
jogi személyekből állnak, figyelembe 
fogják venni a társulásokat és a más 
vállalatokkal való kapcsolatokat annak 
eldöntése érdekében, hogy ezek a 
kapcsolatok vagy társulások azt jelentik-e, 
hogy részvényeik vagy részvénytőkéjük 
legalább fele a gazdálkodást 
főtevékenységként űző természetes 
személyek birtokában van.
41. cikk, b) pont
A támogatás összege
Az egyes érintett évek vonatkozásában úgy 
számolják ki a mezőgazdasági 
munkaegység alapján nyújtott éves 
támogatást, hogy a 41. cikk c) pontja (1) 
bekezdésében megállapított nemzeti vagy 
regionális felső határt elosztják az egyes 
kedvezményezettek tekintetében számon 
tartott mezőgazdasági munkaegységek 
számával.
41. cikk c) pont
Pénzügyi rendelkezések
1. A tagállamok a II. mellékletben 
megállapított éves nemzeti felső határ 
15 %-át az e fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják.
2. A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
évente megállapítja az e fejezetben említett 
támogatásra vonatkozó felső határokat. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 56. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
fogadják el.

Or. es

Módosítás 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás

A gyapotra vonatkozó ideiglenes
terményspecifikus támogatás;

Or. de

Módosítás 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. cikk törölve
Hatály
Az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot 
termesztő mezőgazdasági termelők részére 
az e fejezetben ("A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás") 
megállapított feltételek mellett támogatás 
nyújtható.

Or. en

Módosítás 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
Jogosultság
(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatást a gyapottal 
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bevetett támogatható terület hektárszáma 
után nyújtható. Egy terület akkor 
támogatható, ha a tagállam által 
gyapottermelés céljából engedélyezett 
mezőgazdasági földterületen helyezkedik 
el, az engedélyezett fajtákkal van bevetve, 
és a tényleges betakarításig rendes 
növekedési feltételek között tartják.
A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás csak ép, megbízható és 
piacképes minőségű termékek esetében 
fizethető ki.
(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett földterületet és fajtákat a (3) 
bekezdés alapján elfogadandó 
szabályoknak és feltételeknek megfelelően 
engedélyezik.
(3) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás hatékony 
kezelése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás alkalmazásában a földterület 
és a fajták engedélyezésével kapcsolatos 
szabályok és feltételek vonatkozásában.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
szabályokat fogad el a jóváhagyási 
eljárást és a termelőknek a jóváhagyással 
kapcsolatban történő tájékoztatását 
illetően. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az 56. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 2179
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás csak ép, megbízható és 
piacképes minőségű termékek esetében 
fizethető ki.

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás csak ép, megbízható és 
piacképes minőségű termékek esetében 
fizethető ki. A monokultúrás 
gyapottermesztés nem támogatható.

Or. en

Módosítás 2180
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
Elismert ágazati szervezetek
(1) E fejezet alkalmazásában elismert 
ágazati szervezet: gyapottermelők és 
legalább egy gyapottisztító által létrehozott 
jogi személy, amely a következő 
tevékenységeket folytatja:
a) a gyapot forgalomba hozatala 
koordinációjának javítása, különösen 
piackutatás és piaci felmérések által,
b) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása,
c) a termelés orientálása olyan termékek 
irányába, amelyek jobban igazodnak a 
piaci igényekhez és a fogyasztói 
kereslethez, különösen a minőség és a 
fogyasztóvédelem tekintetében,
d) a termelési módszerek és eszközök 
korszerűsítése a termékminőség javítása 
érdekében,
e) minőségtanúsítási rendszerek révén 
értékesítési stratégiák kidolgozása a 
gyapot promóciója céljából.
(2) A gyapottisztító letelepedése szerinti 
tagállam elismeri azokat az ágazati 
szervezeteket, amelyek megfelelnek a (3) 
bekezdésében említett kritériumoknak.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:
a) az ágazati szervezetek elismerésére 
vonatkozó kritériumok,
b) a termelőkre vonatkozó követelmények,
c) azzal az esettel kapcsolatos szabályok, 
ha az elismert ágazati szervezet nem 
teljesíti a szóban forgó kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 2183
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve
A támogatás nyújtása
(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatást a termelők 
a 44. cikk alapján meghatározott 
támogatható hektáronként kapják.
(2) Az elismert ágazati szervezetekben 
tagsággal rendelkező termelők a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást a 
44. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
bázisterületen található támogatható 
hektáronként kapják, 2 euróval megnövelt 
értékben.

Or. en

Módosítás 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve
A támogatás nyújtása
(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatást a termelők 
a 44. cikk alapján meghatározott 
támogatható hektáronként kapják.
(2) Az elismert ágazati szervezetekben 
tagsággal rendelkező termelők a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást a 
44. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
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bázisterületen található támogatható 
hektáronként kapják, 2 euróval megnövelt 
értékben.

Or. en

Módosítás 2185
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatást a termelők 
a 44. cikk alapján meghatározott 
támogatható hektáronként kapják.

törölve

Or. en

Módosítás 2186
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elismert ágazati szervezetekben 
tagsággal rendelkező termelők a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást a 
44. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
bázisterületen található támogatható 
hektáronként kapják, 2 euróval megnövelt 
értékben.

törölve

Or. en

Módosítás 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
Értékelés

A Bizottságnak jelentést kell benyújtania 
a Bulgáriában, Görögországban, 
Portugáliában és Spanyolországban 
termesztett gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatásról szóló 42–
46. cikkben foglalt intézkedések 
hatékonyságával és szükségességével 
kapcsolatban. A jelentést 2014. március 
31-ig el kell juttatni a Tanácshoz; a 
jelentésben javaslatokat kell tenni a 
gyapotágazatra vonatkozó, a KAP 
fejlesztésével összeegyeztethető alternatív 
támogatásra. 

Or. de

Módosítás 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
A gyapottámogatások hatására vonatkozó 

jelentés
A Bizottság jelentést készít arról, hogy 
mennyire hatékonyak a 42–46. cikkben 
foglalt intézkedések az uniós gyapotágazat 
Bulgária, Görögország, Portugália és 
Spanyolország csatlakozási okmányaiban 
előirányzott támogatása 
megvalósításában. A jelentést 2014. 
március 31. előtt ismerteti a Tanáccsal és 
a Parlamenttel, és javaslatokat tesz olyan 
alternatív támogatási módszerekre, 
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amelyek összeegyeztethetőek a KAP 
fejlesztésével, továbbá a politikák 
fejlesztési célú koherenciájára vonatkozó 
kötelezettségvállalással az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
értelmében.

Or. en

Indokolás

A gyapotspecifikus támogatás folytatása ökológiailag nem fenntartható, és hátráltatja a 
nemzetközi kereskedelmi tárgyalások haladását.  A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
van-e jobb módja a Bulgária, Görögország, Portugália és Spanyolország csatlakozási 
okmányaiban foglalt kötelezettségvállalás betartásának.

Módosítás 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben 
meghatározott feltételekkel egyszerűsített 
rendszerben, a továbbiakban: 
mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok „mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszer” néven 
egyszerűsített támogatási rendszert 
hozhatnak létre a mezőgazdasági 
kistermelők számára.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszernek önkéntes választási lehetőségnek kell 
lennie, amelyről a tagállamok döntik el, hogy nyújtanak-e ilyet.
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Módosítás 2190
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben 
meghatározott feltételekkel egyszerűsített 
rendszerben, a továbbiakban: 
mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok „mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszer” néven 
egyszerűsített támogatási rendszert 
hozhatnak létre a mezőgazdasági 
kistermelők számára.

Or. en

Módosítás 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) Azok a tagállamok, amelyek 2004. 
május 1-je előtt már uniós tagállamok 
voltak, dönthetnek úgy, hogy az ebben a 
címben meghatározott feltételekkel
megvalósítanak egy egyszerűsített
rendszert, a továbbiakban: mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszert.

Or. es
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Indokolás

A módosításban arra teszünk javaslatot, hogy a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer önkéntes választási lehetőség legyen azoknak a tagállamoknak, amelyek már 2004. 
május 1-je előtt is uniós tagok voltak, mivel a gyakorlatban ez a rendszer egy új, párhuzamos 
irányítási rendszer bevezetését jelenti, s ezáltal nagyban megbonyolítja a közvetlen kifizetések 
rendszerét.

Módosítás 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok egyszerűsített 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszert hozhatnak létre az ebben a 
címben lefektetett feltételekkel. Ha egy 
tagállamban ilyen rendszert alkalmaznak, 
akkor azok a mezőgazdasági termelők, 
akik 2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. en

Módosítás 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik (1) A tagállamok egyszerűsített rendszert 
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2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben 
meghatározott feltételekkel egyszerűsített 
rendszerben, a továbbiakban:
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben vesznek részt.

működtethetnek az e címben 
meghatározott feltételekkel (a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer). Azok a 
mezőgazdasági termelők, akik 2014-ben a 
21. cikk alapján kiosztott támogatási 
jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy részt vesznek a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tagállamok általi működtetésének is 
választhatónak kell lennie, nemcsak a mezőgazdasági termelők rendszerbe való  belépésének.

Módosítás 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok egyszerűsített rendszert 
működtethetnek az e címben 
meghatározott feltételekkel (a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer). Azok a 
mezőgazdasági termelők, akik 2014-ben a 
21. cikk alapján kiosztott támogatási 
jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. en
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Indokolás

Ez egy újabb módosítás, amelynek célja annak világossá tétele, hogy a támogatásnak 
önkéntes alapon választhatónak kell lennie a tagállamok számára.

Módosítás 2195
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok létrehozhatnak egy 
rendszert az e címben meghatározott 
feltételekkel (a továbbiakban: 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer): azok a mezőgazdasági termelők, 
akik 2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben 
vesznek részt.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer működtetéséről és arról, hogy vállalja-e az 
adott tagállam egy párhuzamos támogatási rendszer felállításának és működtetésének 
költségeit, a tagállamoknak önkéntes alapon kell dönteniük. Léteznek már más lehetőségek is 
a pályázati eljárások egyszerűsítésére, például azon mezőgazdasági termelők esetében, akik 
minden évben ugyanarra a földterületre igényelnek támogatást.

Módosítás 2196
Patrick Le Hyaric

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

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok különleges, 
egyszerűsített támogatási rendszert, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszert vezethetnek be a 
mezőgazdasági kistermelők számára. 
Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel részt vesznek ebben az
egyszerűsített rendszerben, amennyiben az 
bevezetésre kerül az adott tagállamban.

Or. fr

Módosítás 2197
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
lehetőséget biztosítanak azoknak a
mezőgazdasági termelőknek, akik 2014-
ben a 21. cikk alapján kiosztott támogatási 
jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, az ebben a 
címben meghatározott feltételekkel 
egyszerűsített rendszerben, a továbbiakban: 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben való részvételre.

Or. en
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Módosítás 2198
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
lehetőséget biztosítanak azoknak a
mezőgazdasági termelőknek, akik 2014-
ben a 21. cikk alapján kiosztott támogatási 
jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, az ebben a 
címben meghatározott feltételekkel 
egyszerűsített rendszerben, a továbbiakban: 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben való részvételre.

Or. en

Módosítás 2199
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy
azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. en
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Módosítás 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik
megfelelnek az „aktív mezőgazdasági 
termelő” 9. cikkben megfogalmazott 
meghatározásának, választhatják azt, hogy 
az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. fr

Módosítás 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

(1) A tagállamok önkéntes alapon 
dönthetnek úgy, hogy azok a 
mezőgazdasági termelők, akik 2014-ben a 
21. cikk alapján kiosztott támogatási 
jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, választhatják 
azt, hogy az ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. pt
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Módosítás 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az e címben 
foglaltaknak megfelelően bevezetik a 
mezőgazdasági kistermelők támogatási 
rendszerét. Azok a tagállamok azonban, 
amelyekben a támogatások lehetséges 
kedvezményezettjeinek az aránya kevesebb 
mint az ország mezőgazdasági 
termelőinek 5%-a, nem kell, hogy a
mezőgazdasági kistermelők támogatási 
rendszerét alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A túlságosan nagy adminisztratív teher elkerülése érdekében a mezőgazdasági kistermelők 
támogatási rendszerének kialakítását a tagállamok megítélésére kell bízni.

Módosítás 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok a mezőgazdasági termelők akik 
2014-ben a 21. cikk alapján kiosztott 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
megfelelnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek – kivéve az 
azokban a tagállamokban élőket, amelyek 
az előző bekezdés előírásai értelmében úgy 
döntöttek, hogy nem hozzák létre a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszert –, választhatják azt, hogy az 
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ebben a címben meghatározott 
feltételekkel egyszerűsített rendszerben, a 
továbbiakban: mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben vesznek részt.

Or. es

Módosítás 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében nyújtott 
kifizetések felváltják a III. és IV. cím 
alapján nyújtandó kifizetéseket.

(2) E fejezet alkalmazásában a következő 
szabályok érvényesek azokra a 
tagállamokra, amelyek alkalmazzák a
mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszert:

Or. en

Módosítás 2205
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében nyújtott 
kifizetések felváltják a III. és IV. cím 
alapján nyújtandó kifizetéseket.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében nyújtott kifizetések 
felváltják a III. és IV. cím alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 2206
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében nyújtott 
kifizetések felváltják a III. és IV. cím 
alapján nyújtandó kifizetéseket.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében nyújtott kifizetések 
felváltják a III. és IV. cím alapján 
nyújtandó kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 2207
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében nyújtott 
kifizetések felváltják a III. és IV. cím 
alapján nyújtandó kifizetéseket.

(2) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében nyújtott 
kifizetések a tagállami vagy regionális 
szintű döntéstől függően felválthatják a
III. és IV. cím alapján nyújtandó 
kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 2208
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 

törölve
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alól.

Or. en

Indokolás

A III. cím 2. fejezetében lefektetett előírások értelmében elvileg az összes típusú 
mezőgazdasági termelési rendszernek kötelezően részt kell vennie a támogatási rendszerben.

Módosítás 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól.

törölve

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelők nem képezhetnek kivételt a környezetbarátabbá tételt célzó 
intézkedések alól.

Módosítás 2210
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 

törölve
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alól.

Or. en

Módosítás 2211
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól.

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők ugyanúgy 
megfelelnek valamennyi kölcsönös 
megfeleltetési rendeletnek, mint az 
alaptámogatásban részesülők.

Or. en

Módosítás 2212
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a III.
cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól.

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek az e 
rendelet III. címe 2. fejezetében 
meghatározott mezőgazdasági gyakorlatok 
alkalmazása alól. Megfelelnek azonban a 
.../.../EU rendeletben [horizontális 
rendelet] lefektetett kölcsönös 
megfeleltetési kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfelelésnek vonatkoznia kell valamennyi mezőgazdasági kistermelőre, mivel 
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fontos, hogy gazdaság méretétől függetlenül minden uniós támogatásban részesülő kistermelő 
betartsa a minimális környezetvédelmi előírásokat.

Módosítás 2213
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától kezdve 
kizárólag azzal a céllal megosztották a 
mezőgazdasági üzemüket, hogy 
részesüljenek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerből. Ez azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazandó, akik mezőgazdasági üzeme 
a megosztás eredményeképpen jött létre.

törölve

Or. en

Módosítás 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától kezdve 
kizárólag azzal a céllal megosztották a 
mezőgazdasági üzemüket, hogy 
részesüljenek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerből. Ez azokra a 

törölve
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mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazandó, akik mezőgazdasági üzeme 
a megosztás eredményeképpen jött létre.

Or. en

Indokolás

A szabályok kijátszására vonatkozó záradék rendelkezéseinek való megfelelés várható 
nehézségei miatt (és figyelembe véve, hogy számos esetben az erre készülő mezőgazdasági 
kistermelők lépéseinek nyomon követése egyszerűen lehetetlen), e rendelkezés törlését kérjük.

Módosítás 2215
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a 20. cikk 
alkalmazandó, a tagállamok különböző 
finanszírozási formákat határozhatnak 
meg az abban a cikkben meghatározott 
régiók tekintetében.

Or. pt

Módosítás 2216
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) minden egyes egyéni kifizetés összege 
25 %-kal magasabb lehet azon termelők 
esetében, akik részt vesznek a 
mezőgazdasági kistermelők támogatási 
rendszerében és a gazdaság 
életképességének javítása céljából 
együttműködést folytatnak egy, a 627. 
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rendelet 28. és 36. cikkében meghatározott 
termelői csoporton belül. 

Or. en

Módosítás 2217
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a 20. cikk 
alkalmazandó, a tagállamok különböző 
összegeket különíthetnek el az azon cikk 
alapján meghatározott regionális területek 
finanszírozására.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a régiók esetében történő alkalmazást a 20. cikknek 
megfelelően.

Módosítás 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
47 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47a. cikk
A kisgazdaságok támogatására vonatkozó 

szabályok
(1) A tagállamok éves támogatást 
nyújtanak az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer szerinti 
támogatásra jogosult kisgazdaságoknak és 
mezőgazdasági kistermelőknek.
(2) E fejezet alkalmazásában a 
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„kisgazdaság” vagy „mezőgazdasági 
kistermelő” olyan birtokot jelent, 
amelynek méretét a tagállamok 
határozzák meg. A vonatkozó 
kritériumokat a Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján határozzák meg.
(3) 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 e cikk 
(1) bekezdésében említett támogatás 
nyújtása évente, a támogatási 
jogosultságok mezőgazdasági termelő 
által történő aktiválásával történik.
(4) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett összeget az e rendelet 51. cikke (2) 
bekezdésében előírt finanszírozási 
kereteken belül határozzák meg.
(5) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
a kisgazdaságokra és mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó támogatási 
rendszer keretében támogatást kapnak, 
részt vehetnek a vidékfejlesztési rendelet 
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának 3. 
albekezdésében említett tematikus 
alprogramban.

Or. fr


