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Módosítás 425
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minták ellenőrzésekre történő 
előkészítésekor az illetékes hatóság 
megvizsgálja az uniós költségvetés 
forrásai tekintetében fedezendő kockázat 
hatókörét, és a 60. cikkben említetteknek 
megfelelően beépíti a környezeti és a 
közegészségügyi kockázatokat, valamint a 
kapcsolódó költségeket.

Or. en

Indokolás

A költségvetési hatákonyság elvei a közfinanszírozásban azt jelentik, hogy az uniós 
költségvetésre/forrásokra vonatkozó kockázat magában foglalja a környezet és a 
közegészségügy számára felmerülő költségeket is, többek között: a tisztítás járulékos 
költségeit, a környezeti helyreállításét, a veszélyes anyagok elhelyezéséét, az áldozatoknak 
fizetett esetleges kártésítést, ideértve a mezőgadasági termelőknek fizetendőt, a 
válságok/szennyezések költségeit. Az EU-nak nem szabad káros mezőgazdasági tevékenységet 
finanszíroznia: a környezetre és a közegészségre gyakorolt káros hatást kétszer kell 
megfizetni: egyszer a KAP-támogatások révén, egyszer pedig a közfinanszírozás révén.

Módosítás 426
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrizendő mezőgazdasági üzemek 
kockázatalapú ellenőrzési mintáinak 
összeállításakor a tagállamok figyelembe 
vehetik, hogy a biogazdákodás esetében 
alapvetően alacsonyabb a 
környezetszennyezés kockázata, így 
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alacsonyabb a kockázat a 
közfinanszírozás és az uniós költségvetés 
számára.

Or. en

Indokolás

A kifizető ügynökségek a kölcsönös meg feleltetés (és/vagy a jövőbeli kizöldítés) érdekében 
összeállítják az ellenőrizendő mezőgazdasági üzemek mintáit. Az ellenőrzés céljából 
környezeti kockázat alapján történő mintavételnek figyelembe kell vennie, hogy a felhasznált 
agrár-ökológiai technikák miatt biogazdákodás esetén alapvetően alacsonyabb a 
környezetszennyezés kockázata, így alacsonyabb a kockázat a közfinanszírozás és az uniós 
költségvetés számára.

Módosítás 427
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Elfogadható hibaarányszint és 
megfelelően működő vezetési és 
ellenőrzési rendszer esetén a tagállamok 
csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések 
számát. A Bizottság a 111. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek rögzítik a 
tagállamok által alkalmazandó pontos 
körülményeket és szabályokat. Ezenkívül 
a Bizottság felhatalmazást kap arra is, 
hogy a 111. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az 
éves helyszíni ellenőrzések száma a 
támogatási vagy kifizetési kérelmet 
benyújtó összes mezőgazdasági termelő 
3%-ára csökkenjen.

Or. pl

Indokolás

A tagállamok rendelkezésére kell álljon az a lehetőség, hogy a szabálysértések számának 
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csökkenő tendenciája esetén csökkenthessék a helyszíni ellenőrzések számát. Ez különösen az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerre alkalmazandó rendelkezések változása esetén 
alkalmazandó.

Módosítás 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok csökkenthetik az 
ellenőrzéseket, ha a hibaarányok 
elfogadható szinten vannak.

Or. en

Módosítás 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Elfogadható hibaarányszint esetén a 
tagállamok csökkenthetik a helyszíni 
ellenőrzések számát. Az alkalmazandó 
pontos körülményeket és szabályokat az e 
rendelet 64. cikke szerinti 
felhatalamzáson alapuló jogi aktusokban 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Az előadó 63. módosítása megtartja a „megfelelően működő vezetési és ellenőrzési rendszer” 
megfogalmazást, amelynek jelentése nem egyértelmű, és amely számos olyan további 
követleményhez vezethet, amelyek veszélyeztethetik az ellenőrzések számának csökkentését.
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Módosítás 430
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenőrzések helyes és hatékony 
alkalmazásának biztosítása érdekében és 
azért, hogy a jogosultsági feltételek 
ellenőrzése hatékony, következetes és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
történjen, lehetővé téve az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azokra 
a helyzetekre vonatkozóan, ha a 
kedvezményezettek vagy képviselőik 
megakadályozzák az ellenőrzések 
elvégzését.

törölve

Or. lv

Módosítás 431
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja az e fejezet Unión belüli 
egységes alkalmazásához szükséges 
szabályokat. Ezek különösen a 
következőkre vonatkozhatnak:

Ezek különösen a következőkre 
vonatkozhatnak:

Or. de

Indokolás

A szóban forgó döntések túlmutatnak a technikai döntéseken.
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Módosítás 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 
azok a feltételek, amelyek fennállása 
esetén a tagállamoknak növelniük kell az 
említett ellenőrzések számát, vagy 
csökkenthetik azt, amennyiben az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
megfelelően működnek és a hibaarányok 
elfogadható szinten vannak;

b) a működő integrált irányítási és 
ellenőrzési rendszer alá tartozó rendszerek 
esetében 1%-os arányben megállapított
helyszíni ellenőrzéseknek, egyéb esetekben 
pedig a minimális szintű helyszíni 
ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 
azok a feltételek, amelyek fennállása 
esetén a tagállamoknak növelniük kell az 
említett ellenőrzések számát, vagy 
csökkenthetik azt, amennyiben a 
hibaarányok elfogadható szinten vannak, 
beleértve azokat az időkereteket is, 
amelyeken belül a Bizottságnak reagálnia 
kell arra a jelzésre, hogy a tagállam 
csökkenteni kívánja helyszíni 
ellenőrzéseit;

Or. en

Indokolás

Az elfogadható hibaaránynak elegendő alapnak kell lennie annak értékeléséhez, hogy egy 
tagállam csökkentheti-e ellenőrzéseit. Meg kell határozni egy időkeretet is, amelyen belül a 
Bizottság megvétózhatja egy tagállam ellenőrzések számának csökkentésére irányuló 
szándékát.

Módosítás 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzések helyes és hatékony 
alkalmazásának, valamint annak 
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biztosítása érdekében, hogy a jogosultsági 
feltételeket hatékonyan, koherensen és 
megkülönböztetésmentesen ellenőrzik, 
ami védi az Unió pénzügyi érdekeit, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 
azon feltételek tekintetében, amelyek 
fennállása esetén a tagállamoknak 
növelniük kell az említett ellenőrzések 
számát, vagy csökkenthetik azt, 
amennyiben a hibaarányok elfogadható 
szinten vannak, beleértve azokat az 
időkereteket is, amelyeken belül a 
Bizottságnak reagálnia kell arra a 
jelzésre, hogy a tagállam csökkenteni 
kívánja helyszíni ellenőrzései számát;

Or. en

Indokolás

Az előadó 63. módosítása megtartja a „megfelelően működő vezetési és ellenőrzési rendszer” 
megfogalmazást, amely számos olyan további követleményhez vezethet, amelyek 
veszélyeztethetik az ellenőrzések számának csökkentését. Ezenkívül időkeretet is meg kell 
határozni, amelyen belül a Bizottságnak válaszolnia kell annak a tagállamnak, amelyik 
csökkenteni kívánja az ellenőrzések számát. Ezt a módosítást azonban össze kell hangolni az 
előadó által választott és az Európai Parlament által megvédett végrehajtási móddal (azaz a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közé kell helyezni).

Módosítás 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 
azok a feltételek, amelyek fennállása 
esetén a tagállamoknak növelniük kell az 

törölve
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említett ellenőrzések számát, vagy 
csökkenthetik azt, amennyiben az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
megfelelően működnek és a hibaarányok 
elfogadható szinten vannak;

Or. en

Indokolás

Az előadó 63. módosítása megtartja a „megfelelően működő vezetési és ellenőrzési rendszer” 
megfogalmazást, amely számos olyan további követleményhez vezethet, amelyek 
veszélyeztethetik az ellenőrzések számának csökkentését. Ezenkívül időkeretet is meg kell 
határozni, amelyen belül a Bizottságnak válaszolnia kell annak a tagállamnak, amelyik 
csökkenteni kívánja az ellenőrzések számát. Ezt a módosítást azonban össze kell hangolni az 
előadó által választott és az Európai Parlament által megvédett végrehajtási móddal (azaz a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közé kell helyezni).

Módosítás 435
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. ha a véletlenszerű helyszíni ellenőrzések 
során észlelt hibák (hibaarány) pénzügyi 
hatása az előző két évben külön-külön 2% 
alatt volt, a tagállamok legfeljebb 50%-kal 
csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések 
számát.

Or. de

Indokolás

A Bizottság ellenőrzési arány csökkentésével/növelésével kapcsolatos nyilatkozatai igen 
általánosak. Az alap-jogiaktusnak jobban kell pontosítania, hogy az ellenőrzési arányt mikor 
kell növelni vagy csökkenteni.

Módosítás 436
Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. ha a véletlenszerű helyszíni 
ellenőrzések során észlelt hibák 
(hibaarány) pénzügyi hatása az előző két 
évben külön-külön meghaladta az 5%-ot, 
a tagállamok legfeljebb 50%-kal növelik a 
helyszíni ellenőrzések számát.

Or. de

Indokolás

A Bizottság ellenőrzési arány csökkentésével/növelésével kapcsolatos nyilatkozatai igen 
általánosak. Az alap-jogiaktusnak jobban kell pontosítania, hogy az ellenőrzési arányt mikor 
kell növelni vagy csökkenteni.

Módosítás 437
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. ha a véletlenszerű helyszíni 
ellenőrzések során észlelt hibák 
(hibaarány) pénzügyi hatása az előző két 
évben külön-külön 1% alatt volt, a 
tagállamok a szokásos arány 25%-ára 
csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések 
számát.

Or. de

Indokolás

A Bizottság ellenőrzési arány csökkentésével/növelésével kapcsolatos nyilatkozatai igen 
általánosak. Az alap-jogiaktusnak jobban kell pontosítania, hogy az ellenőrzési arányt mikor 
kell növelni vagy csökkenteni.
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Módosítás 438
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 
kedvezményezett nem felel meg a 
jogosultsági kritériumoknak vagy a 
támogatás odaítélésére vonatkozóan az 
ágazati mezőgazdasági jogszabályokban 
előírt feltételekhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalásoknak, a támogatást 
teljes egészében vagy részben vissza kell 
vonni.

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a
kedvezményezett nem felel meg a 
jogosultsági kritériumoknak vagy a 
támogatás odaítélésére vonatkozóan az 
ágazati mezőgazdasági jogszabályokban 
előírt feltételekhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalásoknak, a támogatást 
teljes egészében vissza kell vonni, és a 
nem megfelelő részre vonatkozó 
kifizetéseket a következő két évben 
csökkenteni kell.

Or. lv

Módosítás 439
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az uniós jog úgy rendelkezik, a 
tagállamok emellett szankciót is kivetnek, 
az odaítélt vagy odaítélendő azon 
támogatás egy részének vagy egészének 
csökkentése vagy a támogatás köréből 
való kizárása révén, amelyre vonatkozóan 
a jogosultsági feltételek vagy 
kötelezettségvállalások teljesültek.

törölve

Or. en
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Módosítás 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az uniós jog úgy rendelkezik, a 
tagállamok emellett szankciót is kivetnek, 
az odaítélt vagy odaítélendő azon 
támogatás egy részének vagy egészének 
csökkentése vagy a támogatás köréből való 
kizárása révén, amelyre vonatkozóan a 
jogosultsági feltételek vagy 
kötelezettségvállalások teljesültek.

Ha az uniós jog úgy rendelkezik, és adott 
esetben a végrehajtási aktusokban 
lefektetett további részleteknek 
megfelelően, a tagállamok emellett 
szankciót is kivetnek, az odaítélt vagy 
odaítélendő azon támogatás egy részének 
vagy egészének csökkentése vagy a 
támogatás köréből való kizárása révén, 
amelyre vonatkozóan a jogosultsági 
feltételek vagy kötelezettségvállalások 
teljesültek.

Or. en

Módosítás 441
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatáscsökkentés összege a
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően
változik, és az érintett kedvezményezett 
egy vagy több naptári év tekintetében akár 
ki is zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

A megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően a 
kivetett közigazgatási szankciók változnak, 
és az érintett kedvezményezett egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

Or. de
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Módosítás 442
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően 
változik, és az érintett kedvezményezett 
egy vagy több naptári év tekintetében akár 
ki is zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően 
változik, és az érintett kedvezményezett 
egy vagy több naptári év tekintetében akár 
ki is zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.
A közforrásokra nézve jelentett kockázat 
arányos értékelésekor és a támogatás 
mértéke csökkentésének amiatt történő 
kiszámításakor, hogy a kérelmező 
megszegte a támogatás nyújtásáról szóló 
megállapodást, az illetékes hatóságok 
biztosítják, hogy a csökkentés mértéke 
tükrözze a szabálysértés álal a 
társadalomra nézve keletkezett valós 
költségeket, figyelembe véve a 60. cikket.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetési szabályok megsértése miatti támogatáscsökkentés (szemben a 
jogosultsági feltételekre alkalmazott szankciókkal) mértékének kiszámításakor a szabálysértés 
súlyosságát (súlyos/nem súlyos), (hatásainak) mértékét és időtartamát (mennyi ideig tart, 
amíg a rendszer helyreáll/a szabálysértés miatti környezeti/közegészségügyi kockázat 
megszűnik) már figyelembe veszik a csökkentés mértékének kiszámításakor, de ezek a 
mértékek néha nem reálisak. Az arányosságra irányuló felhívás azt jelenti, hogy ha a 
társadalom számára magasak a költségek, akkor a csökkentésnek is jelentősnek kell lennie.

Módosítás 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően 
változik, és az érintett kedvezményezett 
egy vagy több naptári év tekintetében akár 
ki is zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően a 
szabálytalanság komolyságával és 
jellegével arányosan változik, és az érintett 
kedvezményezett egy vagy több naptári év 
tekintetében akár ki is zárható egy vagy 
több támogatási rendszerből vagy 
támogatási intézkedésből.

Or. en

Indokolás

A „komlyság” kifejezés itt megfelelőbbnek tűnik, mint a „méret” a rendelet egészében 
használt szövegezés konzisztenciája tekintetében.

Módosítás 444
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem teljesítés súlyosságának 
értékelésekor a csökkentésekért felelős 
hatóságok figyelembe veszik, hogy a 
szennyezés jellege vagy a közegészségügyi 
válságok miatt a nem teljesítés egyes 
eseteiben az első terület, ahol 
szabálytalanságot találnak, lehet ugyan, 
hogy kicsi, de a következmények több 
területre is kiterjedhetnek és hatásuk több 
évig is elhúzódhat.

Or. en
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Módosítás 445
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokat az összegeket, amelyekre az (1) 
bekezdésben említett visszavonás, illetve a
(2) bekezdésben említett szankciók 
vonatkoznak, teljes egészében vissza kell 
fizettetni.

(3) Azokat az összegeket, amelyekre az (1) 
bekezdésben említett visszavonás, illetve a
(2) bekezdésben említett szankciók 
vonatkoznak, teljes egészében vissza kell 
fizettetni, az 56. cikk (3) bekezdésének 
sérelme nélkül.

Or. de

Indokolás

A nagyon kis összegek visszafizettetése jelentős adminisztratív terhet jelent. Egy adott 
minimális szint alatti összegeket ezért nem kellene visszafizettetni, hogy fennmaradjon a 
költség-haszon kapcsolat.

Módosítás 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1a) bekezdésben említett 
visszavonáshoz, illetve a (2) bekezdésben 
említett közigazgatási szankciókhoz 
kapcsolódó összegek mértéke a feltárt 
szabálytalanság súlyosságával és 
jellegével arányosan változik a nem 
teljesítés súlyossága, mértéke, időtartama 
és ismétlődése alapján.

Or. en

Indokolás

A rendelet egészében használt szövegezés konzisztenciája miatt a „komlyság” kifejezés itt 
megfelelőbbnek tűnik, mint a „méret”.



PE494.482v02-00 16/195 AM\910034HU.doc

HU

Módosítás 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A(z) DP/2012/EU rendelet III. 
címének 2. fejezetében említett 
kötelezettségek nem teljesítéséből eredő 
visszavonások és csökkentések nem 
haladják meg az abban a fejezetben 
említett kifizetés összegét.
Az e bekezdésben említett visszavonás 
által érintett összegeket az EMVA 
keretében finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretében uniós 
támogatásként rendelkezésre bocsátják 
a(z) .../.../EU rendeletnek 
[vidékfejlesztésről szóló rendeletnek] 
megfelelően, és olyan mezőgazdasági 
termelők vagy termelői csoportok számára 
nyújtják, akik/amelyek a fenntartható 
fejlődést előmozdító intézkedéseket 
foganatosítanak.

Or. en

Módosítás 448
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

65a. cikk
Az éghajlat és a környezet szempontjából 

kedvező mezőgazdasági gyakorlatokra 
irányuló kifizetések visszavonása és 

csökkentése
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A 65. cikk ellenére a (közvetlen 
kifizetésekről szóló) .../.../... rendelet 2. 
fejezetének III. címében rögzített 
kötelezettségek nem teljesítése esetén az 
említett cikknek megfelelően alkalmazott 
visszavonások és csökkentések összege 
meghaladhatja a fenti fejezetben említett 
kifizetés összegét.

Or. en

Módosítás 449
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
65 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

65a. cikk
Az éghajlat és a környezet szempontjából 
kedvező mezőgazdasági gyakorlatokra 
irányuló mezőgazdasági kifizetések 
visszavonása és csökkentése
A 65. cikk ellenére a (közvetlen 
kifizetésekről szóló) .../.../... rendelet 2. 
fejezetének III. címében rögzített 
kötelezettségek nem teljesítése esetén az 
említett cikknek megfelelően alkalmazott 
visszavonások és csökkentések összege 
nem haladhatja meg a fenti fejezetben 
említett kifizetés összegét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 450
Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekhez és szankciókhoz 
kapcsolódó eljárások és technikai 
kritériumok arra az esetre, ha 
megállapítást nyer, hogy a vonatkozó 
jogszabály alkalmazásából eredő 
kötelezettségek valamelyikét megszegték;

Or. de

Módosítás 451
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekhez és szankciókhoz 
kapcsolódó eljárások és technikai 
kritériumok arra az esetre, ha 
megállapítást nyer, hogy a vonatkozó 
jogszabály alkalmazásából eredő 
kötelezettségek valamelyikét megszegték;

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.

Módosítás 452
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
V cím – 1 a fejezet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. fejezet
„A kizöldítéssel összefüggő ellenőrzési 
rendszerek és közigazgatási szankciók”

Or. en

Módosítás 453
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67a. cikk
„A kizöldítéssel kapcsolatos ellenőrzések”
(1) A tagállamok adott esetben az V. cím 
II. fejezetében meghatározott integrált 
rendszert és mindenekelőtt a 69. cikk (1) 
bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjában 
említett elemeket alkalmazzák.
(2) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy a 
kedvezményezettek betartják-e a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet III. címének 
II. fejezetében meghatározott 
kötelezettségeket. A kizöldítés keretében 
hozott intézkedésektől függően a
tagállamok adminisztratív ellenőrzésekről 
dönthetnek, amennyiben kimutatható, 
hogy ezek hatékonyak.
(3) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
mezőgazdasági üzemekre és/vagy 
kedvezményezettekre vonatkozóan, amely 
megegyezhet a 75. cikk szerinti helyszíni 
ellenőrzésekhez szükségessel.
(4) A helyszíni ellenőrzéseket úgy kell 
végezni, hogy annak során ellenőrizzék az 
üzem valamennyi vonatkozó kizöldítési 
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intézkedésnek való megfelelését.
(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet III. címének II. fejezetében 
említett kötelezettségek betartásának 
vizsgálatára szolgáló ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 454
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
67 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67b. cikk
„Közigazgatási szankciók alkalmazása a 
kizöldítésre vonatkozóan”
(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
a kedvezményezett nem teljesíti a 
közvetlen kifizetésekről szóló rendelet III. 
címének II. fejezetében meghatározott 
kötelezettségeket, a megfelelő támogatást 
teljesen vagy részben visszavonják.
(2) A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően 
változik.

Or. en

Módosítás 455
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
67 c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67c. cikk
„Felhatalmazáson alapuló hatáskör”
(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján részletes szabályokat állapítson meg 
a 67b. cikkben említett közigazgatási 
szankciók kiszámításához szükséges 
egységes alap megállapításához, a 
költségvetési fegyelem miatt alkalmazott 
csökkentések és a 67b. cikk szerinti 
szankciók kiszámításának és 
alkalmazásának figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok „integrált rendszerük” 
kialakításakor megfelelő módon 
használhatják a technológiát.

Or. en

Módosítás 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok „integrált rendszerük” 
kialakításakor megfelelő módon 
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használják a technológiát.

Or. en

Indokolás

Az előadó 78. módosítása túlságosan is előíró és szükségtelen terhekhez vezethet, ebben az 
összefüggésben a „maximálisan” kifejezésnél jobb a „megfelelő módon” kifejezés.

Módosítás 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 68. cikk (2) bekezdése szerinti 
támogatásokra vonatkozóan támogatási 
vagy kifizetési kérelmet benyújtó minden 
egyes kedvezményezett azonosító 
adatainak nyilvántartására szolgáló
egységes rendszer.

f) a 68. cikk (2) bekezdése szerinti 
támogatásokra vonatkozóan támogatási 
vagy kifizetési kérelmet benyújtó minden 
egyes kedvezményezett azonosító 
adatainak nyilvántartására szolgáló 
rendszer.

Or. en

Indokolás

A rendszereknek az eredményre kell fókuszálniuk, nem egy megadott adminisztratív eljárásra, 
így lehetővé válik, hogy a tagállamok igényeik szerint testre szabják rendszereiket.

Módosítás 459
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 68. cikk (2) bekezdése szerinti 
támogatásokra vonatkozóan támogatási 
vagy kifizetési kérelmet benyújtó minden 
egyes kedvezményezett azonosító 
adatainak nyilvántartására szolgáló

f) a 68. cikk (2) bekezdése szerinti 
támogatásokra vonatkozóan támogatási 
vagy kifizetési kérelmet benyújtó minden 
egyes kedvezményezett azonosító 
adatainak nyilvántartására szolgáló 
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egységes rendszer. rendszer.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy amíg működik, addig igényeik szerint szabadon 
kezeljék a rendszert.

Módosítás 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Adott esetben az integrált rendszer 
magában foglal egy, az 1760/2000/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel42, valamint a 21/200443/EK 
tanácsi rendelettel43 összhangban, az 
állatok azonosítására és nyilvántartására 
létrehozott rendszert is.

törölve

Or. en

Indokolás

A 21/2004/EK rendelet végrehajtásának bonyodalmaira tekintettel ennek nem szabad az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részét képeznie.

Módosítás 461
Julie Girling, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes 
hatóságán keresztül lehetővé teszi 
különösen – a 2000. évvel kezdődően – a 
naptári és/vagy gazdasági évekre 
vonatkozó adatokba való betekintést. Az 

Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes 
hatóságán keresztül lehetővé teszi 
különösen – a 2010. évvel kezdődően – a 
naptári és/vagy gazdasági évekre 
vonatkozó adatokba való betekintést. Ez 
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adatbázis emellett közvetlen és azonnali 
betekintést tesz lehetővé a megelőző 
legalább öt egymást követő naptári év 
adataiba.

nem vonatkozik azokra a tagállamokra, 
amelyek esetében a támogatási 
jogosultságok egységértékének
kiszámítása [a közvetlen kifizetésekről 
szóló] xxx/xxx/EU rendelet 22. cikkének 
(1) bekezdése szerint történik. Az 
adatbázis emellett valamennyi tagállam 
vonatkozásában közvetlen és azonnali 
betekintést tesz lehetővé a megelőző 
legalább négy egymást követő naptári év 
adataiba.

Or. en

Indokolás

2000-ről 2010-re kell módosítani azt az évszámot, amikortól kezdődően a betekintés céljából 
tárolt adatokat tárolni kell. Hasonlóképpen, a közvetlen és közvetett betekintés céljából 
történő adattárolás években mért hosszának növelése növelné a kifizető ügynökségek 
költségeit, és nem indokolt. Ennélfogva az időtartamnak 4 évnek kell maradnia.

Módosítás 462
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes 
hatóságán keresztül lehetővé teszi 
különösen – a 2000. évvel kezdődően – a 
naptári és/vagy gazdasági évekre 
vonatkozó adatokba való betekintést. Az 
adatbázis emellett közvetlen és azonnali 
betekintést tesz lehetővé a megelőző 
legalább öt egymást követő naptári év 
adataiba.

Ezen adatbázis az érintett tagállam illetékes 
hatóságán keresztül lehetővé teszi 
különösen – a 2000. évvel kezdődően – a 
naptári és/vagy gazdasági évekre 
vonatkozó adatokba való betekintést.
Azoknak a tagállamoknak azonban, 
amelyek csak 2004-ben csatlakoztak, 
elegendő csak 2004-től biztosítaniuk az
adatokba történő betekintést. Az adatbázis 
emellett közvetlen és azonnali betekintést 
tesz lehetővé a megelőző legalább öt 
egymást követő naptári év adataiba.

Or. lt
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Módosítás 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok decentralizált 
adatbázisokat is létrehozhatnak azzal a 
feltétellel, hogy azokat, valamint az adatok 
nyilvántartására és az adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó igazgatási 
eljárásokat az adott tagállam területének 
egészén egységes módon és úgy alakítják 
ki, hogy azok keresztellenőrzés céljából 
kompatibilisek legyenek egymással.

(2) A tagállamok decentralizált 
adatbázisokat is létrehozhatnak azzal a 
feltétellel, hogy azokat, valamint az adatok 
nyilvántartására és az adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó igazgatási 
eljárásokat az adott tagállam területének 
egészén és úgy alakítják ki, hogy azok
lehetővé tegyék a keresztellenőrzéseket.

Or. en

Indokolás

Ez az egyszerűsítés inkább az eredményre fókuszál, nem egy megadott adminisztratív 
eljárásra, így lehetővé válik, hogy a tagállamok igényeik szerint testre szabják rendszereiket.

Módosítás 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok decentralizált 
adatbázisokat is létrehozhatnak azzal a 
feltétellel, hogy azokat, valamint az adatok 
nyilvántartására és az adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó igazgatási 
eljárásokat az adott tagállam területének 
egészén egységes módon és úgy alakítják 
ki, hogy azok keresztellenőrzés céljából 
kompatibilisek legyenek egymással.

(2) A tagállamok decentralizált 
adatbázisokat is létrehozhatnak azzal a 
feltétellel, hogy azokat, valamint az adatok 
nyilvántartására és az adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó igazgatási 
eljárásokat az adott tagállam területének 
egészén úgy alakítják ki, hogy azok
lehetővé tegyék a keresztellenőrzéseket.

Or. en
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Indokolás

Ez az egyszerűsítés inkább az eredményre fókuszál, nem egy megadott adminisztratív 
eljárásra, így lehetővé válik, hogy a tagállamok igényeik szerint testre szabják rendszereiket.

Módosítás 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:5000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:10 000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

Or. en

Indokolás

A térképek jelenlegi pontossága is igen magas már, az 1:5000 léptékre történő javasolt 
módosítás jelentős újratérképezési munkát igényelne és zavarokat okozna a mezőgazdasági 
termelőknek.

Módosítás 466
George Lyon, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 



AM\910034HU.doc 27/195 PE494.482v02-00

HU

térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:5000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:10 000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 1:10 000 léptékkel elért pontossági szint elegendő, és nincs szükség nagyobb 
pontosságra. Ennélfogva az 1:5000 léptékre való áttérés szükségtelen adminisztratív 
költségeket jelentene.

Módosítás 467
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:5000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:1000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

Or. lt

Módosítás 468
Esther de Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:5000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak.

A mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszert ingatlan-nyilvántartási 
térképek és dokumentumok, vagy más 
térképészeti források alapján kell 
létrehozni. Ennek során a számítógépes 
földrajzi információs rendszereknél 
alkalmazott módszereket és technikákat 
kell alkalmazni, ideértve az egységes 
szabványok alapján történő légi vagy 
műholdas ortofotókat, amelyek legalább 
1:5000 léptékű térképészeti pontosságot 
biztosítanak, legfeljebb 1,5 méteres 
határsávokat is figyelembe véve.

Or. en

Módosítás 469
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerben nem tüntetik fel a 
tájképi elemeket vagy a védelmi sávokat.

Or. en

Indokolás

Ez jelentősen csökkenti az adminisztratív költségeket.

Módosítás 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a mezőgazdasági üzem valamennyi 
mezőgazdasági parcellájának azonosítását 
lehetővé tevő adatok, területük hektárban 
kifejezve egy tizedesjegyig, földrajzi 
elhelyezkedésük és adott esetben 
használatuk, továbbá hogy a 
mezőgazdasági parcella öntözött-e;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi pontosság a parcella felmérésével és feltérképezésével kapcsolatos adminisztratív 
terhet okoz. A 0,01 hektáros pontossági szint azt jelenti, hogy a 100 m2-nél nagyobb nem 
jogosult területeket le kell vonni a parcellából. A kis területek levonása a mezőgazdasági 
parcellák elaprózódását eredményezi. Ezeket a területeket általában fák, bokrok vagy 
akadályok alkotják és gyakran környezeti értékkel rendelkeznek. Továbbá, a kutatók szerint 
lehetetlen ilyen éles határvonalakat húzni.

Módosítás 471
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági üzem valamennyi 
mezőgazdasági parcelláját, valamint az 
olyan nem mezőgazdasági területeket, 
amelyekre a 68. cikk (2) bekezdésében 
említett támogatást igényel;

a) a mezőgazdasági üzem valamennyi 
mezőgazdasági parcelláját, valamint az 
olyan nem mezőgazdasági területeket, 
amelyekre a 68. cikk (2) bekezdésében 
említett támogatást igényel, ugyanakkor a 
tájképi elemeket vagy védelmi sávokat 
nem kell bejelenteni; a 
kedvezményezettnek azonban kérelmében 
jeleznie kell, hogy rendelkezik ezekkel a 
mezőgazdasági parcellákkal, és az 
illetékes hatóságok kérésére megjelöli 
azok földrajzi elhelyezkedését.

Or. en
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Indokolás

Ennek eredményeként csökkenne a mezőgazdasági termelők és a kifizető ügynökségek terhe, 
különös tekintettel az új kifizetési rendszer kezelésének összetettségére.

Módosítás 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a mezőgazdasági termelőnek nem kell 
bejelentenie a tájképi elemeket vagy 
védelmi sávokat tartalmazó 
mezőgazdasági parcellákat. A 
mezőgazdasági termelőnek azonban 
kérelmében jeleznie kell, hogy rendelkezik 
ilyen mezőgazdasági parcellákkal, és az 
illetékes hatóságok kérésére megjelöli 
azok földrajzi elhelyezkedését.

Or. en

Indokolás

Célja a mezőgazdasági termelők és a kifizető ügynökségek terhének csökkentése, különös 
tekintettel az új kifizetési rendszer kezelésének összetettségére.

Módosítás 473
Brian Simpson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az első albekezdésben 
említett kedvezményezett olyan bejegyzett 
non-profit szervezet, amelynek elsődleges 
jogi célja a föld és/vagy a történelmi 
környezet aktív védelme és kezelése 
megőrzés céljából, a köz javára, a 
tagállamok e cikk alkalmazásában 
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elismerhetik birtokukat vagy 
birtokcsoportjukat egyedi és külön 
vállalkozásoknak.

Or. en

Indokolás

Egyes non-profit szervezetek számos mezőgazdasági birtokot kezelnek a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb gazdálkodási megközelítés biztosítása érdekében. Ezért ésszerű 
megengedni a tagállamoknak, hogy az ilyen több birtokot kezelő szervezeteket egyedi és külön 
vállalkozásoknak tekintsék a támogatási vagy kifizetési kérelmek benyújtása szempontjából, 
hogy egyszerűbbé váljanak az összetett adminisztratív követelmények és csökkenjenek a 
kedvezményezett és a nemzeti kifizető ügynökségek számára ennek kapcsán felmerülő 
aránytalan költségek.

Módosítás 474
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényessége 
évekig megmarad, különösen ha egy 
kedvezményezett mezőgazdasági 
üzemének részét képező mezőgazdasági 
terület egyedi egységeinek aránya, vagy 
egyéb, [a közvetlen kifizetésekről szóló] 
xxx/xxx/EU rendelet vagy a 
[vidékfejlesztésről szóló] xxx/xxx/EU 
rendelet értelmében támogatásban 
részesülő egyéb területek aránya a 
kérelem érvényessége alatt nem változik. 
Az érintett kedvezményezettek kötelesek a 
korábban benyújtott adatokban 
bekövetkező bármely változást jelenteni, és 
részvételi nyilatkozat formájában évente 
megerősíteni az adatokat.

Or. pl
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Indokolás

Fontos, hogy egyszerűbbé váljon az a rendszer, amelyen keresztül a mezőgazdasági termelők 
a kifizetéseket kérelmezik. Ehhez lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy egy 
alkalommal több évre is határozzanak a kérelmekről. Ezt különösen a hagyományos vagy 
előre eltervezett mezőgazdasági termelési módszereket alkalmazó mezőgazdasági termelőkre 
kell alkalmazni.

Módosítás 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben lefektetett 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényessége a 
kötelezettségvállalás teljes időtartama 
alatt megmarad, feltéve, hogy az érintett 
kedvezményezettek az általuk először 
benyújtott adatokban bekövetkező 
változásokat évente bejelentik.

Or. it

Módosítás 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben lefektetett 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényessége 
évekig megmarad, feltéve, hogy az érintett 
kedvezményezettek kötelesek az általuk 
először benyújtott információkban 
bekövetkező változásokat bejelenteni.
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Or. en

Indokolás

Jelenleg, amennyiben egy agrár-környezetvédelmi rendszerre vonatkozó megállapodás 
keretében május 15-ig kérelmet nyújtanak be, a megállapodás részes felei nem kötelesek külön 
fizetési kérelmet benyújtani a megállapodás későbbi éveire, így előnyös, ha ez a rendelkezés 
megmarad.

Módosítás 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényessége 
évekig megmarad, feltéve, hogy az érintett 
kedvezményezettek az általuk először 
benyújtott információban bekövetkezett 
változásokat kötelezően bejelentik. A 
kérelem többéves érvényessége azonban a 
kedvezményezett által benyújtott adatok 
évenkénti megerősítésének feltételéhez 
köthető.

Or. en

Indokolás

Az előadó 79. módosításának legvége végrehajtó jellegű.

Módosítás 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

(2b) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben lefektetett 
követelményeknek megfelelő agrár-
környezetvédelmi prémiumokra benyújtott 
támogatási vagy kifizetési kérelmek 
érvényessége a kötelezettségvállalás teljes 
időtartama alatt megmarad, feltéve, hogy 
az érintett kedvezményezettek az általuk 
először benyújtott adatokban bekövetkező 
változásokat évente kötelesek bejelenteni.

Or. it

Módosítás 479
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy a beérkezett kérelmekben szereplő 
adatokat mezőgazdasági termelési 
előrejelzésekhez használják fel.

Or. pl

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok mezőgazdasági termelési előrejelzésekhez 
használják fel a kérelmekről származó adatokat, segíthetnek jobb fellépést biztosítani, ha a 
mezőgazdasági piacokon válság üti fel a fejét.

Módosítás 480
Monika Hohlmeier

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

(3a) Az (1) bekezdés ellenére közvetlen 
kifizetések és többéves területalapú vagy 
állatokra vonatkozó vidékfejlesztési 
intézkedések esetén a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy eltekintenek a 
kifizetési kérelmek évenkénti 
benyújtásától, amennyiben hatékony 
alternatív eljárást vezetnek be a javasolt 
adminisztratív ellenőrzések 
végrehajtására, és az eredeti kifizetési 
kérelem nem változik.

Or. de

Indokolás

Jelentősen csökkenthető a kérelmezőkre nehezedő teher, ha eltekintenek a kifizetési kérelmek 
évenkénti benyújtásától. Ez a rendszer a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 65/2011EU bizottsági rendelet 3. cikkében meghatározott szabályokon 
alapul.

Módosítás 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatás 
kedvezményezettjeinek azonosító adatait 
nyilvántartó egységes rendszer garantálja, 
hogy az ugyanazon kedvezményezett által 
benyújtott valamennyi támogatási és 
kifizetési kérelem, mint olyan azonosítható 
legyen.

A 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatás 
kedvezményezettjeinek azonosító adatait 
nyilvántartó rendszer garantálja, hogy az 
ugyanazon kedvezményezett által 
benyújtott valamennyi támogatási és 
kifizetési kérelem, mint olyan azonosítható 
legyen.

Or. en
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Indokolás

A rendszereknek az eredményre kell fókuszálniuk, nem egy megadott adminisztratív eljárásra, 
így lehetővé válik, hogy a tagállamok igényeik szerint testre szabják rendszereiket.

Módosítás 482
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatás 
kedvezményezettjeinek azonosító adatait 
nyilvántartó egységes rendszer garantálja, 
hogy az ugyanazon kedvezményezett által 
benyújtott valamennyi támogatási és 
kifizetési kérelem, mint olyan azonosítható 
legyen.

A 68. cikk (2) bekezdése szerinti támogatás 
kedvezményezettjeinek azonosító adatait 
nyilvántartó rendszer garantálja, hogy az 
ugyanazon kedvezményezett által 
benyújtott valamennyi támogatási és 
kifizetési kérelem, mint olyan azonosítható 
legyen.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy amíg működik, addig igényeik szerint szabadon 
kezeljék a rendszert.

Módosítás 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, 
amelyek célja a támogatási rendszerek 
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előírásainak való megfelelés és az 
eredendő kockázati szint nyomon 
követése, és amelyek számát az eredendő 
és a kontrollkockázatokhoz igazodva kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

Ez tisztázza a véletlenszerű helyszíni ellenőrzések szükségét és célját.

Módosítás 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, 
amelyek célja a támogatási rendszerek 
előírásainak való megfelelés és az 
eredendő kockázati szint nyomon 
követése, és amelyek számát az eredendő 
és a kontrollkockázatokhoz igazodva kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

Ez tisztázza az előadó 80. módosítását.

Módosítás 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam kijelöli az e 
fejezetben előírt ellenőrzések 
összehangolásáért felelős hatóságot.

Or. es

Indokolás

A Bizottság kihagyta az ellenőrzések összehangolásáért felelős hatóság kijelölésére vonatkozó 
részt. Alapvető fontosságú e szakasz megtartása, különösen azon országok számára, ahol több 
kifizető ügynökséget kell összehangolni.

Módosítás 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam kijelöli az e 
fejezetben előírt ellenőrzések 
összehangolásáért felelős hatóságot.

Or. es

Indokolás

Ezt a szakaszt meg kell tartani a regionális szervekkel rendelkező tagállamok kedvéért, mivel 
ezeknek több kifizető ügynökséget kell összehangolniuk ugyanazon a területen belül.

Módosítás 487
George Lyon, Sylvie Goulard

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

(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
mezőgazdasági üzemekre és/vagy 
kedvezményezettekre vonatkozóan.

(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
mezőgazdasági üzemekre és/vagy
kedvezményezettekre vonatkozóan, amely 
véletlen részt is tartalmaz azért, hogy 
elérhető legyen a reprezentatív hibaarány 
és az elsődleges hangsúly magas 
kockázatú kérelmekre helyezését lehetővé 
tevő, kockázaton alapuló rész.

Or. en

Indokolás

Ez az előadó 81. módosításának szükséges javítása.

Módosítás 488
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat 
és a globális navigációs műholdrendszerre
(GNSS) épülő technikákat is 
alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák 
helyszíni ellenőrzésének módszeréül.

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat, 
fényképes felmérést, geodéziai felmérési 
módszereket és a globális navigációs 
műholdrendszerre (GNSS) épülő 
technikákat is alkalmazhatnak a 
mezőgazdasági parcellák helyszíni 
ellenőrzésének módszeréül.

Or. en

Módosítás 489
Hynek Fajmon

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

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat 
és a globális navigációs műholdrendszerre
(GNSS) épülő technikákat is 
alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák 
helyszíni ellenőrzésének módszeréül.

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat, 
fényképes felmérést, geodéziai felmérési 
módszereket és a globális navigációs 
műholdrendszerre (GNSS) épülő 
technikákat is alkalmazhatnak a 
mezőgazdasági parcellák helyszíni 
ellenőrzésének módszeréül.

Or. en

Módosítás 490
Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a kizöldítési intézkedéseket csak 
klasszikus helyszíni ellenőrzésekkel lehet 
ellenőrizni, az ellenőrzési arány 
maximuma 1%.

Or. en

Módosítás 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A területmérésre vonatkozó mérési 
tűréshatárt a mérési eljárástól független 
mezőgazdasági parcella kerületére [1,25] 
m-es pufferzónát alkalmazva állapítják 
meg.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy ez a rendelet ugyanolyan szintű mérési tűréshatást vegyen figyelembe minden 
mérési eljárásnál. A helyszíni ellenőrzések technikai tűréshatára jelenleg túl kicsi. A mérési 
eljárástól független, egységes tűréshatár segít egyszerűsíteni az eljárásokat, és egymással 
konzisztensebb adatokat kinyerni.

Módosítás 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ha a kizöldítési intézkedéseket csak 
klasszikus helyszíni ellenőrzésekkel lehet 
ellenőrizni, az ellenőrzési arány 1%.

Or. en

Indokolás

A kizöldítési intézkedések ellenőrzésének aránya legfeljebb 1%, mint a kölcsönös megfelelési 
ellenőrzéseké.

Módosítás 493
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre a december 
1-je és a következő naptári év június 30-a
közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre az október 
16-a és a következő naptári év október 15-
e közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

Or. en
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Módosítás 494
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre a december 
1-je és a következő naptári év június 30-a
közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre az október 
16-a és a következő naptári év október 15-
e közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

Or. en

Módosítás 495
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 
mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 496
Hynek Fajmon

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

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 
mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 497
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 
mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között, vagy a [vidékfejlesztésről szóló] ... 
rendelet 23. cikkében említett támogatás 
vonatkozásában szeptember 15-e és 
december 1-je között előleget fizethetnek, 
melynek mértéke legfeljebb 50 % a 
közvetlen kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

Or. fr

Módosítás 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése (A módosítás a magyar nyelvi verziót nem 
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szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 
mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

érinti.)

Or. es

Módosítás 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 111. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén engedélyezheti a tagállamoknak, 
hogy kivételes és kellően indokolt esetben 
80%-ra növeljék a harmadik 
albekezdésben említett százalékos 
értékeket.

Or. es

Indokolás

Az előlegek százalékos értéke növelésének lehetőségét itt kell beilleszteni. Ezt már a 
73/2009/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése is biztosítja.

Módosítás 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző albekezdés alkalmazásának 
sérelme nélkül, a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén engedélyezheti a 
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tagállamoknak, hogy azokban a 
régiókban, ahol a mezőgazdasági 
termelők kivételes körülmények miatt 
komoly pénzügyi nehézségekkel 
szembesülnek, az előlegek százalékos 
értékét 80%-ra emeljék. A végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
szerint kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Az előlegek százalékos értéke növelésének lehetőségét itt kell beilleszteni. Ezt már a 
73/2009/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése is biztosítja.

Módosítás 501
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek 
teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk 
értelmében elvégzendő ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdésben említett egyedi 
kérelmek alapján történő kifizetésekre 
csak azt követően kerülhet sor, hogy az 
adott kérelem tekintetében lezárult a 
jogosultsági feltételek teljesítésének a 
tagállamok által a 75. cikk értelmében 
elvégzendő ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek
teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk 
értelmében elvégzendő ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy a tagállamok a 75. cikknek 
megfelelően ellenőrizték, hogy azon 
kérelmek vonatkozásában, melyekre 
előleget szándékoznak fizetni, teljesülnek 
a jogosultsági feltételek.

Or. es

Módosítás 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek 
teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk 
értelmében elvégzendő ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdésben említett egyedi 
támogatások alapján történő kifizetésekre 
csak azt követően kerülhet sor, hogy az 
adott támogatás tekintetében lezárult a 
jogosultsági feltételek teljesítésének a 
tagállamok által a 75. cikk értelmében 
elvégzendő ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 504
Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően a tagállamok, a (2) bekezdéstől 
eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
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[a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló] ... 
rendelet 2. fejezetének III. címében 
szereplő közvetlen kifizetés legfeljebb 
50%-áig, illetve a 68. cikk (2) 
bekezdésében említett vidékfejlesztési 
támogatás legfeljebb 75%-áig kifizetést 
eszközölnek. Az intézkedés vagy 
műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 505
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően, a tagállamok, a (2) bekezdéstől 
eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
a 68. cikk (2) bekezdésében említett 
vidékfejlesztési támogatás legfeljebb 75%-
áig kifizetést eszközölnek. Az intézkedés 
vagy műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az előlegek csak akkor fizethetők ki, ha a vidékfejlesztési intézkedések tekintetében 
valamennyi adminisztratív ellenőrzés lezárult. Ezt a helyzetet fenn kell tartani. Azonban nem 
szükséges ugyanezt alkalmazni az 1. pillér „kizöldítési” összetevőjére, mivel ezzel azt 
kockáztatnánk, hogy túlbonyolítjuk az 1. pillér ellenőrzési rendszerét (az előlegfizetési 
szabályok eltérnének az alap kifizetési rendszerek és a „kizöldítésre” irányuló kifizetések 
között).
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Módosítás 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően, a tagállamok, a (2) bekezdéstől 
eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
[a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló] ... 
rendelet 2. fejezetének III. címében 
szereplő közvetlen kifizetések legfeljebb 
50%-áig, illetve a 68. cikk (2) 
bekezdésében említett vidékfejlesztési 
támogatás legfeljebb 75%-áig kifizetést 
eszközölnek. Az intézkedés vagy 
műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni. A közvetlen kifizetések nem 
eszközölhetők október 16-a előtt.

Or. en

Indokolás

Az éghajlati viszonyok miatt az északi országokban a mezőgazdasági termelőknek vetési 
terveiket gyakran meg kell változtatniuk. Ez azt jelenti, hogy néha az ellenőrzések egész későn 
kezdődhetnek, és meglehetősen későn érhetnek véget. A kései kifizetések komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek. A 76. cikk jelentősen szigorítja a vidékfejlesztés 
keretében fizetett előlegekre vonatkozó szabályokat.

Módosítás 507
Julie Girling

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

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően, a tagállamok, a (2) bekezdéstől 
eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
a 68. cikk (2) bekezdésében említett 
vidékfejlesztési támogatás legfeljebb 75%-
áig kifizetést eszközölnek. Az intézkedés 
vagy műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
végrehajtási aktusok révén engedélyezheti 
a tagállamoknak, hogy költségvetési 
helyzettől függően október 16-a előtt az 
előlegek legfeljebb 50%-át kifizessék 
azokban a régiókban, ahol a 
mezőgazdasági termelők kivételes 
körülmények miatt komoly pénzügyi 
nehézségekkel szembesülnek. A 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

Or. es
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Módosítás 509
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
76 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76a. cikk
Átláthatóság

A tagállamok a [közvetlen kifizetésekről 
szóló] .../.../EU rendelet I. mellékletében 
felsorolt támogatási rendszerek és a 
[vidékfejlesztésről szóló] .../.../EU 
rendelettel összhangban biztosított 
támogatások valamennyi 
kedvezményezettjéről megfelelő módon és 
időben tájékoztatást tesznek elérhetővé.
Ezeket az információkat a bizalmasság és 
biztonság követelményeinek kellő 
figyelembevételével kell elérhetővé tenni. 
Természetes személyek vonatkozásában a 
közzététel a szerződő fél vagy 
kedvezményezett nevére, földrajzi helyére, 
az odaítélt összegre és annak a 
rendszernek a megnevezésére 
korlátozódik, amelynek keretében 
támogatásban részesült. A Bizottság 
végrehajtási aktusok révén lefektetheti a 
megítélt támogatások közzétételének 
kritériumait.

Or. en

Indokolás

Az adófizetőknek jogukban áll tudni, mire fordítják a közpénzeket, ezért a KAP esetében 
elengedhetetlen a nagyobb átláthatóság, ami jelentős biztosítékként is szolgál majd a 
pazarlás, a csalás és az uniós pénzeszközökkel való visszaélés ellen. 

Módosítás 510
Giovanni La Via

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

ba) a 70. cikk szerinti számítógépes 
adatbázis alapvető jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

Or. en

Módosítás 511
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a 71. cikk szerinti, a mezőgazdasági 
parcellák azonosítására szolgáló rendszer, 
valamint a 74. cikkben előírt 
kedvezményezett-azonosítás alapvető 
jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

Or. en

Módosítás 512
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a 72. cikk szerinti, a támogatási 
jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer 
alapvető jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

Or. en
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Módosítás 513
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a 73. cikk szerinti támogatási 
kérelmekre és kifizetési kérelmekre, 
valamint támogatási jogosultságok iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok, és ezen 
belül a kérelmek benyújtásának végső 
határidejére és a kérelemben 
feltüntetendő minimális adatmennyiségre 
vonatkozó szabályok, a támogatási 
kérelmek módosítására vagy 
visszavonására, és a támogatási kérelem 
benyújtásának követelménye alóli 
felmentésre vonatkozó rendelkezések, 
valamint olyan rendelkezések, amelyek a 
tagállamok számára lehetővé teszik 
egyszerűsített eljárások alkalmazását vagy 
nyilvánvaló hibák javítását;

Or. en

Módosítás 514
Giovanni La Via

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) a kötelezettségek betartásának, illetve 
a támogatási kérelmekben vagy a 
kifizetési kérelmekben szereplő 
információk helytállóságának és 
teljességének vizsgálatára szolgáló 
ellenőrzések végrehajtására vonatkozó 
szabályok;

Or. en
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Módosítás 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan 
esetekre vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes 
tájelemek vagy fák találhatók;

törölve

Or. de

Módosítás 516
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre 
vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes tájelemek 
vagy fák találhatók;

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre 
vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes tájelemek 
vagy fák találhatók; azok a jogosultsági 
szabályok, amelyeket ellenőriznek a 
kedvezményezetteknél, összhangban 
állnak az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése és a fenntartható 
gazdálkodás felé történő elmozdulás 
kihívásainak kezelésével, így nem 
büntethetik a nagy természeti értékű 
gazdálkodási rendszereket vagy az 
extenzív agrárerdészeti rendszereket, 
illetve nem okozhatják a környezet 
minőségének romlását vagy a biológiai 
sokféleség csökkenését. Az érintett 
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tagállam vagy régió szokásos normái 
alapján rugalmasságnak kell helyt adni, 
és az előzetesen indokolt kivételeket 
agronómiai, ökológiai vagy környezeti 
alapon kell kidolgozni. 

Or. en

(A jelenleg hatályos rendelet: 1122/2009, 34. cikk (2), (3), (4) bekezdés és a jelenlegi 
bizottsági iránymutatást tartalmazó dokumentumok 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Indokolás

A mezőgazdasági rendszerekben a fák jelenléte valójában fokozza az agrár-ökológiai 
működést: a jól megtervezett agrárerdészeti rendszerek jelentősen termelékenyebbek a 
monolultúráknál. A tagállamok számára engedélyezni kell a rugalmasságot, amint azt a 
hatályos rendelet és a bizottsági iránymutatást tartalmazó dokumentumok is lehetővé teszik. 
Ezt a szubszidiaritáson alapuló rugalmasságot a reformot követően is fenn kell tartani, hogy 
lehetővé váljon a nagy természeti értékkel bíró, a társadalomnak közjavakat biztosító 
termelési rendszerek megfelelő elismerése.

Módosítás 517
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan 
esetekre vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes 
tájelemek vagy fák találhatók;

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések;

Or. de

Módosítás 518
Monika Hohlmeier

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

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan 
esetekre vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes 
tájelemek vagy fák találhatók;

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések;

Or. de

Indokolás

A politikai vonatkozású tartalommal rendelkező lényegi rendelkezések nem szabályozhatók 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, azokat alap-jogiaktusokban kell meghatározni. E 
gyakran számos és kis terület kiszűrése aránytalanul nagy adminisztratív terhet okoz. A 
jövőben ezért kevésbé bürokratikus megoldást kell találni. Ezenkívül a tájelemek pozitívan 
hatnak a természetre és a termékeny talajok megőrzésére.

Módosítás 519
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kötelezettségek betartásának, illetve 
a támogatási kérelmekben vagy a 
kifizetési kérelmekben szereplő 
információk helytállóságának és 
teljességének vizsgálatára szolgáló 
ellenőrzések végrehajtására vonatkozó 
szabályok;

Or. de

Módosítás 520
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szándékos magatartás következtében
előálló szabálytalanságok, a kisebb hibák, a 
támogatáscsökkentések halmozódása és a 
különböző támogatáscsökkentések 
egyidejű alkalmazásának egységes és 
arányos kezelésére szolgáló rendelkezések;

b) az előálló súlyos szabálytalanságok, a 
kisebb hibák, a támogatáscsökkentések 
halmozódása és a különböző 
támogatáscsökkentések egyidejű 
alkalmazásának egységes és arányos 
kezelésére szolgáló rendelkezések;

Or. lt

Módosítás 521
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 70. cikk szerinti számítógépes 
adatbázis alapvető jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

törölve

Or. en

Módosítás 522
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 71. cikk szerinti, a mezőgazdasági 
parcellák azonosítására szolgáló rendszer, 
valamint a 74. cikkben előírt 
kedvezményezett-azonosítás alapvető 
jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

törölve

Or. en
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Módosítás 523
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 72. cikk szerinti, a támogatási 
jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer 
alapvető jellemzői, a kapcsolódó 
fogalommeghatározások és minőségi 
követelmények;

törölve

Or. en

Módosítás 524
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 73. cikk szerinti támogatási 
kérelmekre és kifizetési kérelmekre, 
valamint támogatási jogosultságok iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok, és ezen 
belül a kérelmek benyújtásának végső 
határidejére és a kérelemben 
feltüntetendő minimális adatmennyiségre 
vonatkozó szabályok, a támogatási 
kérelmek módosítására vagy 
visszavonására, és a támogatási kérelem 
benyújtásának követelménye alóli 
felmentésre vonatkozó rendelkezések, 
valamint olyan rendelkezések, amelyek a 
tagállamok számára lehetővé teszik 
egyszerűsített eljárások alkalmazását vagy 
nyilvánvaló hibák javítását;

törölve

Or. en
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Módosítás 525
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kötelezettségek betartásának, illetve a 
támogatási kérelmekben vagy a kifizetési 
kérelmekben szereplő információk 
helytállóságának és teljességének 
vizsgálatára szolgáló ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó szabályok;

törölve

Or. de

Módosítás 526
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kötelezettségek betartásának, illetve a 
támogatási kérelmekben vagy a kifizetési 
kérelmekben szereplő információk 
helytállóságának és teljességének 
vizsgálatára szolgáló ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 527
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az e fejezet egységes végrehajtásához 
szükséges technikai 
fogalommeghatározások;

törölve

Or. en

Módosítás 528
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 529
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság arra is felhatalmazást kap, 
hogy a 111. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a 80. cikkben említett vizsgálat 
végrehajtásáról, ami a vállalkozások 
kiválasztását, a vizsgálat mértékét és 
ütemtervét illeti; 

Or. de

Módosítás 530
Giovanni La Via
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Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szükség esetén végrehajtási 
aktusok révén elfogadja az e rendeletnek
az Unióban történő egységes alkalmazására 
irányuló rendelkezéseket, különösen a 
következőkkel kapcsolatban:

A Bizottság szükség esetén végrehajtási 
aktusok révén elfogadja az e fejezetnek az 
Unióban történő egységes alkalmazására 
irányuló rendelkezéseket, különösen a 
következőkkel kapcsolatban:

Or. en

Módosítás 531
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 80. cikkben említett vizsgálat 
végrehajtása, ami a vállalkozások 
kiválasztását, a vizsgálat mértékét és 
ütemtervét illeti;

törölve

Or. de

Módosítás 532
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89. cikk törölve
Piaci intézkedésekhez kapcsolódó egyéb 
ellenőrzések
(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy azok a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] I. 
mellékletében említett termékek, amelyek 
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címkézése nem felel meg az említett 
rendeletben foglaltaknak, ne kerüljenek 
forgalomba, illetve hogy az ilyen 
termékeket kivonják a forgalomból.
(2) A Bizottság által esetlegesen elfogadott 
különös rendelkezések sérelme nélkül a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 129. cikke 
(1) bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott termékeknek az Unióba 
történő behozatalát ellenőrzéseknek kell 
alávetni annak megállapítására, hogy 
teljesülnek-e az említett cikk (1) 
bekezdésében foglalt feltételek.
(3) A tagállamok kockázatelemzésen 
alapuló ellenőrzéseket hajtanak végre 
annak ellenőrzésére, hogy a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] I. 
mellékletében említett termékek 
megfelelnek-e a(z) xxx/xxx/EU rendelet 
[sCMO] II. része, II. címe I. fejezetének I. 
szakaszában meghatározott szabályoknak, 
és adott esetben adminisztratív 
szankciókat alkalmaznak.
(4) Az Unió forrásainak, valamint az 
uniós borok identitásának, 
származásának és minőségének védelme 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon az alábbiakra vonatkozóan:
a) a csalások felderítése érdekében az 
izotóp adatok analitikai adatbankjának 
létrehozása, amelynek alapját a 
tagállamok által gyűjtött minták képezik; 
valamint a tagállami adatbankokra 
vonatkozó szabályok;
b) az ellenőrző szervekre és a köztük 
megvalósuló kölcsönös segítségnyújtásra 
vonatkozó szabályok;
c) a tagállamok megállapításainak közös 
felhasználására vonatkozó szabályok;
d) a szankciók rendkívüli körülmények 
esetén való alkalmazására vonatkozó 
szabályok.
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Or. en

Módosítás 533
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a 111. cikknek 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására az 
alábbiak vonatkozásában:
a) a tagállamok által az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések jogszerűtlen 
használatának megakadályozása 
érdekében végrehajtandó intézkedések;
b) a tagállamok által elvégzendő 
ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a 
laboratóriumi vizsgálatokat is.

Or. de

Indokolás

A szóban forgó döntések nem pusztán technikai döntések.

Módosítás 534
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések jogszerűtlen 
használatának megakadályozása 

törölve
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érdekében végrehajtandó intézkedések;

Or. de

Módosítás 535
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok által elvégzendő 
ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a 
laboratóriumi vizsgálatokat is.

törölve

Or. de

Módosítás 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a 92. cikkben említett 
kedvezményezett a mezőgazdasági üzem 
tekintetében nem tartja be a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozóan a 93. cikkben 
meghatározott szabályokat, a szóban forgó 
kedvezményezettel szemben szankciót kell 
alkalmazni.

(1) Ha a 92. cikkben említett 
kedvezményezett a mezőgazdasági üzem 
tekintetében nem tartja be a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozóan a 93. cikkben 
meghatározott szabályokat, a szóban forgó 
kedvezményezettel szemben pénzügyi
szankciót kell alkalmazni.

Or. ro

Indokolás

Linguistic amendment applicable to the whole document. 

Módosítás 537
George Lyon, Britta Reimers
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Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szabályok megsértése a 
kedvezményezett mezőgazdasági 
tevékenységéhez kapcsolódik; továbbá

b) a szabályok megsértése a 
kedvezményezett mezőgazdasági 
tevékenységéhez kapcsolódik; vagy

Or. en

Indokolás

Ezek az elemek nem kumulatívak; az eredeti szöveget ezért javítani kell.

Módosítás 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 97. cikk sérelme nélkül, az állatok 
azonosítási és nyilvántartási 
rendszereinek műszaki hibája miatti nem 
teljesítés nem tekintendő „a szóban forgó 
kedvezményezettnek közvetlenül 
tulajdonítható cselekmény vagy 
mulasztás” eredményének.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a rendeletben, hogy az állatok azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó szabályok végrehajtásakor az olvasók hibája nem tekintendő a meződazdasági 
gazdálkodó felelősségének.

Módosítás 539
Rareş-Lucian Niculescu

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

Azonban erdőterületekre nem 
alkalmazandó ez a szankció, amennyiben 
az érintett területre nem igényeltek a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [RD] 22. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával, 31. és 35. 
cikkével összhangban lévő támogatást.

Azonban erdőterületekre nem 
alkalmazandó ez a szankció, amennyiben 
az érintett területre nem igényeltek a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [RD] 22. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával, 31. és 35. 
cikkével összhangban lévő támogatást. Ez 
a szankció továbbá nem alkalmazandó, ha 
a nem teljesítés oka az állatok azonosítási 
és nyilvántartási rendszereinek műszaki 
hibája.

Or. en

Módosítás 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban erdőterületekre nem 
alkalmazandó ez a szankció, amennyiben 
az érintett területre nem igényeltek a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [RD] 22. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával, 31. és 35. 
cikkével összhangban lévő támogatást.

Azonban erdőterületekre nem 
alkalmazandó ez a szankció.

Or. de

Módosítás 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok figyelmeztető rendszert 
vezethetnek be, amely lehetővé teszi a nem 
teljesítő kedvezményezettek számára, hogy 
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az adminizstratív szankció kiszabása előtt 
orvosolják a szabálytalanságot. 
Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy 
él ezzel a lehetőséggel, az illetékes hatóság 
előzetes figyelmeztető levelet küld a 
kedvezményezettnek, melyben értesíti a 
szabálytalanságról, és arról, hogy köteles 
orvosolni a helyzetet. Az illetékes hatóság 
a következő évben megteszi az annak 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, 
hogy megtörtént-e az előírások 
megsértésének a kedvezményezett általi 
orvoslása.
Ezek a figyelmeztető rendszerek csak az 
első, „súlyosnak” nem minősülő, 
„mértékében” szigorúan a 
szabálytalanságért felelős 
kedvezményezett üzemére korlátozódó 
szabálytalanság esetén alkalmazandók, a 
99a. cikkben meghatározottaknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Ez tisztázza az előadó 86. módosítását. Egy ilyen rendszer eredményeként a mezőgazdasági 
termelők jobban elfogadják a kölcsönös megfeleltetési rendszert.

Módosítás 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok figyelmezető rendszert 
vezehtnetnek be a szabálytalanságok 
esetére. A kedvezményezettek 
figyelmeztetést kapnak a szabálytalanság 
kiigazítása érdekében, a szankció 
kiszabása előtt adott idővel. A súlyos 
szabálytalanságok azonnal szankciót 
vonnak maguk után.
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Or. en

Módosítás 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cím alkalmazásában mezőgazdasági 
üzem valamennyi termelőegység és 
terület, amelyet a 92. cikkben említett 
kedvezményezett kezel, és amely 
ugyanazon tagállam területén helyezkedik 
el.

törölve

Or. en

Indokolás

Ennek konzisztensnek kell lennie a közvetlen kifizetésekről szóló rendelettel, ahol nem 
hivatkoznak termelőegységekre.

Módosítás 544
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a 92. cikkben említett 
kedvezményezett olyan bejegyzett non-
profit szervezet, amelynek elsődleges jogi 
célja a föld és/vagy a történelmi környezet 
aktív védelme és kezelése megőrzés 
céljából, a köz javára, a tagállamok e cím 
alkalmazásában elismerhetik birtokukat 
vagy birtokcsoportjukat egyedi és külön 
vállalkozásoknak.

Or. en
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Indokolás

Egyes non-profit szervezetk számos mezőgazdasági birtokot kezelnek a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb gazdálkodási megközelítés biztosítása érdekében. Ezért ésszerű 
megengedni a tagállamoknak, hogy az ilyen több birtokot kezelő szervezeteket egyedi és külön 
vállalkozásoknak tekintsék a megfelelés nyomon követésének céljából, hogy egyszerűbbé 
váljanak az adminisztratív követelmények és elkerülhetők legyenet az aránytalan költséget a 
kedvezményezettek és a nemzeti kifizető ügynökségek részéről.

Módosítás 545
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 29–32. 
cikke, 34. és 35. cikke szerinti éves 
támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, és a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 546
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 29–32. 

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet szerinti éves 
támogatásban részesülő 
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cikke, 34. és 35. cikke szerinti éves 
támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

kedvezményezettekre alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleletetést a KAP keretében támogatásban részesülő valamennyi 
mezőgazdasági termelőre alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a pénz az 1. vagy a 2. 
pillérből származik-e. Nincs valós oka annak, hogy a kölcsönös megfeleltetés csak az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetésekre (29. cik) vagy az állatjóléttel 
kapcsolatos kifizetésekre (34. cikk) vonatkozzon, de más kifizetésekre, például a 
mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésére (20. cikk), vagy a tárgyi eszközökbe 
történő beruházásokra (18. cikk) ne.

Módosítás 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 29–32. cikke,
34. és 35. cikke szerinti éves támogatásban 
részesülő kedvezményezettekre 
alkalmazandó.

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, és a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja, 29., 30. és 31.
cikke szerint (amennyiben mezőgazdasági 
területekről van szó), 32. és 34. cikke 
szerinti éves támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 548
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés



PE494.482v02-00 70/195 AM\910034HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 29–32. cikke,
34. és 35. cikke szerinti éves támogatásban 
részesülő kedvezményezettekre 
alkalmazandó.

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, és a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja, 29., 30. és 31.
cikke szerint (amennyiben mezőgazdasági 
területekről van szó), 32. és 34. cikke 
szerinti éves támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetésnek az alapvető mezőgazdasági területekre kell fókuszálnia, és a 
költségeknek az előnyökkel arányosaknak kell lenniük. Az erdős területeket ezért itt ki kell 
zárni.

Módosítás 549
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 29–32. cikke, 
34. és 35. cikke szerinti éves támogatásban 
részesülő kedvezményezettekre 
alkalmazandó.

A 91. cikk a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] 
szerinti közvetlen kifizetésben, a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [sCMO] 44. és 45. 
cikke szerinti kifizetésekben, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU [RD] rendelet 18. cikke, 22. 
cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 29–
32. cikke, 34. és 35. cikke szerinti éves 
támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 550
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

törölve

Or. en

((Lásd a horizontális rendelet biogazdálkodásról és környezeti kockázati tényezőkről szóló 61. 
cikke (2) bekezdésének módosítását))

Indokolás

Valamennyi mezőgazdasági üzemet kötelezni kell a kölcsönös megfeleltetés tiszteletben 
tartására; a kötelező gazdálkodási követelmények például kivétel nélkül mindenkire 
alkalmazandó uniós jogszabályokon alapulnak. A kifizető ügynökségek dönthetnek úgy, hogy 
az alacsonyabb kockázati szintű kisgazdaságokhoz a megfelelő kockázati tényezőket rendelik, 
abból adódóan, hogy azok kisebb területtel rendelkeznek. A mezőgazdasági kistermelőkre 
lazább szabályok vonatkoznak a „kizöldítést” illetően, a vetésforgóra/diverzifikálásra 
vonatkozó határértékek terület alapján történő meghatározásából adódóan.

Módosítás 551
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 

törölve
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bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. de

Módosítás 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en
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Indokolás

A kölcsönös megfeleltetésnek a mezőgazdasági kistermelőkre is vonatkoznia kell a 
versenyképességgel és a következetességgel összefüggő okokból.

Módosítás 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 555
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en
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Indokolás

A kölcsönös megfeleltetésnek vonatkoznia kell valamennyi mezőgazdasági kistermelőre, mivel 
fontos, hogy a mezőgazdasági üzem méretétől függetlenül minden uniós támogatásban 
részesülő kistermelő betartsa a minimális környezetvédelmi előírásokat.

Módosítás 556
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. de

Módosítás 557
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
azokra a kedvezményezettekre, akik 10 
hektárnál kisebb területen gazdálkodnak, 
vagy akik a(z) RD/xxx/EU rendelet 29. 
cikkének (9) bekezdése szerinti 
támogatásban részesülnek.
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Or. pl

Indokolás

Összhangba hozza a szöveget a [közvetlen kifizetésekről szló] xxx/xxx/EU rendelet V. címében 
javasolt módosítással. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben való részvétel önkéntes lesz, és arra, hogy a mezőgazdasági kistermelő fogalma 
tagállamonként eltérő lehet, objektív kritériumot kell meghatározni az e rendelet 91. cikkének 
hatálya alóli kizárás feltételeinek meghatározására.

Módosítás 558
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z)
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z)
xxx/xxx/EU rendelet (a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 559
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z)

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre, kivéve a nemzeti 
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RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

környezetvédelmi jogszabályok 
megszegésének elismert eseteiben, és 
azokra a kedvezményezettekre, akik a(z)
xxx/xxx/EU rendelet (a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) 29. cikkének (9) bekezdése 
szerinti támogatásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 560
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Hacsak a tagállam másképp nem 
rendelkezik, a 91. cikk nem alkalmazandó 
azonban a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének (9) bekezdése szerinti 
támogatásban részesülő, a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [DP] V. címében említett 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre.

Or. en

Módosítás 561
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 

Hacsak a tagállam másképp nem 
rendelkezik, a 91. cikk nem alkalmazandó
azonban a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő kedvezményezettekre és azokra a 
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RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z)
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

A (2a) bekezdés sérelme nélkül a 91. cikk 
nem alkalmazandó azonban a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z)
xxx/xxx/EU rendelet (a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet) 29. cikkének (9) bekezdése 
szerinti támogatásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban biztosítják, hogy 
a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő azon 
kedvezményezettek, akiknél a nemzeti 
ellenőrzéseket követően a mezőgazdasági 
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tevékenységükre vonatkozó ágazati 
jogszabályok szerinti kötelezettségeik 
súlyos megsértését állapítják meg, 
elveszítsék jogukat a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben való 
részvételre.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelőket mentesíteni kell a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések és 
szankciók alól, azonban annak elkerülése érdekében, hogy ez a kivétel ne vezessen 
visszaélésekhez, egyértelművé kell tenni, hogy a mezőgazdasági kistermelők továbbra is 
kötelesek tiszteletben tartani a kötelező gazdálkodási követelményeket a nemzeti jogukban 
végrehajtottak szerint. Ha úgy találják, hogy a mezőgazdasági tevékenységükre vonatkozó 
ágazati jogszabályok szerinti kötelezettségeiket súlyosan megsértették, akkor szankciókat kell 
kiszabni rájuk.

Módosítás 564
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. mellékletben említett, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményekkel 
összefüggő jogi aktusokat a hatályos 
változatnak, irányelv esetében pedig a 
tagállamok általi végrehajtásnak 
megfelelően kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 565
George Lyon, Britta Reimers

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

A II. mellékletben említett, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményekkel 
összefüggő jogi aktusokat a hatályos 
változatnak, irányelv esetében pedig a 
tagállamok általi végrehajtásnak 
megfelelően kell alkalmazni.

A II. mellékletben említett, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményekkel 
összefüggő jogi aktusokat a hatályos 
változatnak, irányelv esetében pedig a 
tagállamok általi végrehajtásnak 
megfelelően kell alkalmazni, a Bizottság 
jogalkotási javaslatait követően.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a bevezetett kötelezettségek arányosak, a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandók és rendszeresen ellenőrizhetők legyenek, a Bizottság 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló felhatalmazása helyett a rendelet 
felülvizsgálatának kötelezettségét kell előírni.

Módosítás 566
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási aktus révén meg kell 
határozni a II. mellékletben felsorolt, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó közös követelményeket.

Or. en

Módosítás 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés törölve
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kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

Or. es

Indokolás

Ezeket a bekezdéseket csak akkor kell beilleszteni, ha már az összes tagállam alkalmazza a 
vízről és a peszticidekről szóló keretirányelveket, és pontosan lehet azonposítani, hogy mely 
kötelezettségek alkalmazandók közvetlenül a mezőgazdasági termelőkre. Amint ezek az 
irányelvek hatályba lépnek, módosítani lehet a II. mellékletet és be lehet illeszteni a releváns 
követelményeket.

Módosítás 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

Or. de

Módosítás 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

törölve

Or. en

Indokolás

A víz-keretirányelvet nem szabad előírni kölcsönös megfeleltetési követelményként, mivel 
annak célkitűzéseit a vizek állapota szerint alakították ki, nem pedig olyan intézkedések 
formájában, amelyet a termelőknek (vagy másoknak) meg kell tenniük. Szokatlan lenne, ha a 
vizekben a víz-keretirányelv tekintetében felmerült problémát egyetlen termelőnek 
tulajdoníthatnánk.
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Módosítás 570
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

törölve

Or. et

Indokolás

Nem helyes a víz-keretirányelvet ehhez a jogszabályhoz kapcsolni, mivel szövegezése alapján 
a víz-keretirányelvre való hivatkozás korlátozza a tagállamok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy részt vegyenek a második pillérhez tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedések 
kidolgozásában és végrehajtásában, továbbá hátráltatja a víz-keretirányelvben előírt 
intézkedések alkalmazását. Az intézkedések megfogalmazásakor a nem kompenzálható 
követelményeket egyértelművé kell tenni. A víz-keretirányelv alkalmazása különböző 
szakaszokat ért el a tagállamokban, egyenlőtlen helyzetbe hozva a mezőgazdasági termelőket 
az egyes tagállamokban.

Módosítás 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

törölve

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetési rendszert kevesebb és célzottabb követelmények révén 
egyszerűsíteni kell. Ennélfogva nincs értelme a rendszer további kiterjesztésének, hogy az a 
víz-keretirányelvet is magában foglalja.

Módosítás 572
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 

törölve



PE494.482v02-00 84/195 AM\910034HU.doc

HU

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 573
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

törölve

Or. en

Módosítás 574
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

2014-től a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv a 
II. melléklet részét képezi.

Or. en

(A 2000/60/EK irányelv 11. cikke)

Indokolás

A vízszennyezés sokba kerül az adófizetőknek/a költségvetésnek, és komoly hatással van olyan 
ágazatokra, mint a vízszolgáltatás, a köz- és állategészségügy, halászat, turizmus stb.. A 
jelenlegi helyzet költségvetési szempontból nem hatékony. A tagállamok számára a víz-
keretirányelvhez kapcsolódó programok mezőgazdasági üzemi szinten való bevezetésének 
határideje 2012.12.22. (a 2000/60/EK víz-keretirányelv 11. cikke), így nincs szükség 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, mivel tagállami szinten már létezni fog a 
követelmény a reformot követő új KAP hatálybalépésének időpontjában.

Módosítás 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 2014-től a vízpolitika terén a közösségi 
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kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv a 
II. melléklet részét képezi.

Or. en

Indokolás

A víz-keretirányelvet legkésőbb 2014-ig, a KAP hatályba lépésének időpontjáig bele kell 
foglalni a kölcsönös megfeleltetési renszerbe. A víz-keretirányelv végrehajtása nem függhet 
attól, hogy valamennyi tagállam végrehajtotta-e az irányelvet, mivel ez késedelmet okozna.

Módosítás 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 

2014-től a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv a 
II. melléklet részét képezi.
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céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

Európa vizeinek többsége nincs olyan jó ökológiai állapotban, amilyenre a víz-keretirányelv 
hív fel. Az édesvizeket veszélyeztető legjelentősebb nyomás egyike a mezőgazdaság;
ennélfogva a víz-keretiárnyelvet bele kell foglalni a kölcsönös megfeleltetési normákba. A 
tagállamok számára az a határidő, amikorra a víz-keretirányelv programjait be kell 
vezetniük, 2012 decembere (a 2000/60/EK irányelv 11. cikke). Ennélfogva nincs szükség 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, mivel a követelmény az új KAP hatálybalépésének 
időpontjában már létezni fog.

Módosítás 577
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

2014-től a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv a 
II. melléklet részét képezi.

Or. en
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Módosítás 578
George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután valamennyi 
tagállam végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról.

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezheti, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Ezen
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be a 
kölcsönös megfeleltetési szabályok 
felülvizsgálatáról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 
2018. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a bevezetett kötelezettségek arányosak, a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandók és rendszeresen ellenőrizhetők legyenek, a Bizottság 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló felhatalmazása helyett a rendelet 
felülvizsgálatának kötelezettségét kell előírni egy olyan időpontig, amely összhangban van a 
két érintett irányelv végrehajtási szakaszaival.

Módosítás 579
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
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melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról.

melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot a 2000/60/EK irányelv 
végrehajtásáról.

Or. fr

Módosítás 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 
végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

törölve

Or. es
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Indokolás

Ezeket a bekezdéseket csak akkor kell beilleszteni, ha már az összes tagállam alkalmazza a 
vízről és a peszticidekről szóló keretirányelveket, és pontosan lehet azonosítani, hogy mely 
kötelezettségek alkalmazandók közvetlenül a mezőgazdasági termelőkre. Amint ezek az 
irányelvek hatályba lépnek, módosítani lehet a II. mellékletet és be lehet illeszteni a releváns 
követelményeket.

Módosítás 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 
végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

törölve

Or. de

Módosítás 582
Jens Rohde

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

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 
végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

törölve

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetési rendszert kevesebb és célzottabb követelmények révén 
egyszerűsíteni kell. Ennélfogva nincs értelme a rendszer további kiterjesztésének, hogy az a 
peszticidekről szóló irányelvet is magában foglalja.

Módosítás 583
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 

törölve
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végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 584
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 
végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

törölve
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Or. en

Módosítás 585
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a II. melléklet részét képezi,
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2014-től a II. melléklet részét 
képezi, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket is.

Or. en

Indokolás

A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv már uniós jogszabály.
Eszerint a tagállamoknak 2012. december 14-ig be kell nyújtaniuk nemzeti cselekvési 
terveiket, tehát még időben a reformot követő KAP 2014-es hatályalépéséhez;
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra nincs szükség. A 2009/128/EK irányelv segít 
csökkenteni a külső, nem megújuló, költséges beavatkozásoktól való függést, amelyek a 
közegészségre (különösen a mezőgazdasági termelők egészégére) és a környezetre nézve 
jelentős externalizált toxicitási  költséggel járnak.



PE494.482v02-00 94/195 AM\910034HU.doc

HU

Módosítás 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a II. melléklet részét képezi, 
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2014-től a II. melléklet részét 
képezi.

Or. en

Indokolás

A peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvet legkésőbb 2014-ig, a KAP hatályba 
lépésének időpontjáig bele kell foglalni a kölcsönös megfeleltetési renszerbe. A peszticidek 
fenntartható használatáról szóló irányelv végrehajtása nem függhet attól, hogy valamennyi 
tagállam végrehajtotta-e az irányelvet, mivel ez késedelmet okozna.

Módosítás 587
George Lyon, Britta Reimers

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

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a II. melléklet részét képezi, 
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a II. melléklet részét képezheti, 
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Ezen
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be a 
kölcsönös megfeleltetési szabályok 
felülvizsgálatáról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 
2015. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a bevezetett kötelezettségek arányosak, a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandók és rendszeresen ellenőrizhetők legyenek, a Bizottság 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló felhatalmazása helyett a rendelet 
felülvizsgálatának kötelezettségét kell előírni egy olyan időpontig, amely összhangban van a 
két érintett irányelv végrehajtási szakaszaival.

Módosítás 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv a II. melléklet részét képezi, 
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

irányelv 2014-től a II. melléklet részét 
képezi.

Or. en

Indokolás

A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv segít csökkenteni a 
közegészségre és a környezetre nézve jelentős externalizált toxicitási  költségeket és 
hozzájárul a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelési gyakorlatokhoz. Ennek érdekében minél 
előbb bele kell foglalni a kölcsönös megfeleltetési rendszerbe. A 2009/128/EK irányelv szerint 
a tagállamoknak 2012 végéig be kell nyújtaniuk nemzeti cselekvési terveiket. Ez még javában 
időben történik a reformot követő KAP hatályalépéséhez; felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra nincs szükség.

Módosítás 589
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a II. melléklet részét képezi, 
miután valamennyi tagállam végrehajtotta 
az irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2014-től a II. melléklet részét
képezi.
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elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 590
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 
2015. év tekintetében tartalmazniuk kell 
az állandó gyepterület fenntartását is. 
Azok a tagállamok, amelyek 2004. január 
1-jén az Unió tagállamai voltak, 
biztosítják, hogy a 2003. évre vonatkozó 
területalapú támogatás iránti kérelem 
benyújtására előírt időpontban állandó 
gyepterületként hasznosított földterületek 
– meghatározott korlátok között –
továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak. Azok a tagállamok, amelyek 
2004-ben váltak az Unió tagállamává, 
biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak. Bulgária és Románia 
biztosítja, hogy a 2007. január 1-jén 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 

törölve
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maradjanak.

Or. fr

Módosítás 591
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. 
év tekintetében tartalmazniuk kell az
állandó gyepterület fenntartását is. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004. január 1-jén az 
Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a
2003. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelem benyújtására 
előírt időpontban állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004-ben váltak az 
Unió tagállamává, biztosítják, hogy a 
2004. május 1-jén állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Bulgária és 
Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-
jén állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 
szabályoknak tartalmazniuk kell a 
DP/2012/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének h) pontjában meghatározott
állandó gyepterület fenntartását is. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 2007. január
1-je óta folyamatosan gyepterületként 
használt földet állandó gyepterületté 
nyilvánítsák. A mezőgazdasági 
termelőknek állandó gyepterületként kell 
fenntartaniuk a mezőgazdasági 
üzemüknek a(z) …/2012/EU rendelet 
(horizontális rendelet) 73. cikkének (1) 
bekezdése szerinti kérelemben a 2014. 
igénylési év tekintetében ilyenként 
bejelentett területét (a továbbiakban:
állandó gyepterületű referenciaterület).

Or. en

Módosítás 592
Esther de Lange

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

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. 
év tekintetében tartalmazniuk kell az 
állandó gyepterület fenntartását is. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004. január 1-jén az 
Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 
2003. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelem benyújtására 
előírt időpontban állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004-ben váltak az 
Unió tagállamává, biztosítják, hogy a 2004. 
május 1-jén állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Bulgária és 
Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-
jén állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. 
év tekintetében tartalmazniuk kell az 
állandó gyepterület fenntartását is. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004. január 1-jén az 
Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 
2003. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelem benyújtására 
előírt időpontban állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – a tagállam 
által meghatározott korlátok között –
továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak. Azok a tagállamok, amelyek 
2004-ben váltak az Unió tagállamává, 
biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – a tagállam által
meghatározott korlátok között – továbbra is 
állandó gyepterületek maradjanak.
Bulgária és Románia biztosítja, hogy a 
2007. január 1-jén állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – a tagállam 
által meghatározott korlátok között –
továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

Or. en

Módosítás 593
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdés nem alkalmazandó az 
erdősítésre szánt, állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek esetében, 
amennyiben az ilyen erdőtelepítés 
összeegyeztethető a környezettel, valamint 
kivételt képeznek a karácsonyfa-
ültetvények és a gyorsan növő fafajok 

törölve
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rövid távú telepítése.

Or. fr

Módosítás 594
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdés nem alkalmazandó az 
erdősítésre szánt, állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek esetében, 
amennyiben az ilyen erdőtelepítés 
összeegyeztethető a környezettel, valamint 
kivételt képeznek a karácsonyfa-
ültetvények és a gyorsan növő fafajok 
rövid távú telepítése.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó az 
erdősítésre szánt, állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek esetében, 
amennyiben az ilyen erdőtelepítés 
összeegyeztethető a környezettel, valamint 
kivételt képeznek a karácsonyfa-
ültetvények telepítése.

Or. en

Módosítás 595
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző két bekezdés előírásainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állandó gyepterület fenntartására 
vonatkozó szabályokról, különösen annak 
biztosításához, hogy a mezőgazdasági 
termelők szintjén intézkedésekre kerüljön 
sor az állandó gyepterület fenntartása 
céljából, a szabályok magukban foglalják 
a területek állandó gyepterületté való 
átalakítására vonatkozó egyéni 

törölve
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kötelezettséget, amennyiben megállapítást 
nyer, hogy az állandó gyepterületként 
hasznosított földterület aránya csökken.

Or. fr

Módosítás 596
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ettől eltérve a mezőgazdasági termelők a 
fenntartandó referenciaterületük 
legfeljebb 10%-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

Or. en

Módosítás 597
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a Bizottság végrehajtási aktusok 
útján elfogadja a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó 
módszereket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. fr
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Módosítás 598
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a Bizottság végrehajtási aktusok 
útján elfogadja a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó 
módszereket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 599
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a Bizottság végrehajtási aktusok 
útján elfogadja a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó
módszereket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Emellett a Bizottságnak felhatalmazása 
van arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó
módszerek elfogadása érdekében.

Or. de

Módosítás 600
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ettől eltérve azon mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek a(z) DP/2012/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének h) 
pontjában meghatározottak alapján a 
2014. igénylési évben területüknek 
legalább 70%-a „állandó gyepterületként” 
és „gyep vagy egyéb 
takarmánynövényként” van nyilvántartva 
(a továbbiakban: „a teljes gyepterületként 
használt referenciaterület”), legalább 
ugyanannyi hektárt kell gyepterületként 
fenntartaniuk, mint amennyi a teljes 
gyepterületként használt 
referenciaterületük. A mezőgazdasági 
termelők állandó legelőként használt, 
fenntartandó referenciaterületük 
legfeljebb 5%-át átalakíthatják. Az 
említett határérték nem alkalmazandó vis 
maior vagy rendkívüli körülmények 
esetén.

Or. en

Módosítás 601
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy egyszerűbb – kevesebb és célzottabb 
követelményeket előíró – kölcsönös 
megfeleltetési rendszer biztosítása 
érdekében a Bizottság legkésőbb 2013 
végéig jelentést nyújt be a Parlamentnek 
és a Tanácsnak, a II. mellékletben 
szereplő szabályok számának 25%-kal 
való csökkentéséhez szükséges 
javaslatokkal együtt. A megmaradó 
szabályokat értékelni kell azok 
relevanciája, jelentősége és mérhetősége 
szempontjából.
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Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetési rendszer továbbra is megnehezíti a mezőgazdasági termelők 
helyzetét. Ez a szabályok számát, illetve azok relevanciáját és jelentőségét illetően is igaz, a 
mezőgazdasági termelők és a társadalom számára egyaránt. Ezenkívül a sok különböző 
szabály miatt nehézséget okoz az egyes termelőknek tisztában lenniük azzal, hogy 
megsértettek-e egy adott szabályt vagy sem. A kölcsönös megfeleltetési rendszer nagyobb 
hitelessége érdekében a Bizottságnak elő kell terjesztenie olyan javaslatokat, amelyek 
korlátozzák a szabályok számát, a fennmaradó szabályokat pedig értékelik a relevanciájuk, 
jelentőségük és mérhetőségük szempontjából.

Módosítás 602
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak/régióknak a szubszidiaritás szellemében, illetve a tiszta és biztonságos 
környezethez való jog alapján lehetőséget kell biztosítani, hogy olyan szabályokat vezessenek 
be, amelyek igazodnak a mezőgazdasági rendszereikhez, követve az alapelvet, hogy ne legyen 
lefelé gyűrűző verseny.

Módosítás 603
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok különösen 
előmozdítják a fásításokat és az agrár-
erdészeti rendszerek kialakítását olyan 
területeken, amelyeket eddig még nem 
nem vontak be a termelésbe. A tagállamok
a II. melléklet alapján meghatározzák a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozóan a 
kedvezményezettek által betartandó, 
nemzeti vagy regionális szintű minimális 
előírásokat, figyelembe véve az érintett 
területek olyan egyedi sajátosságait, mint a 
talaj- és az éghajlati viszonyok, a meglévő 
gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a 
vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a 
gazdaságok szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

Or. pl

Módosítás 604
Brian Simpson
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Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben, kivéve, ha e 
minimumkövetelmények, illetve a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] III. címének 
2. fejezetében megállapítottak szerint az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatok 
együttes hatása nem elegendő ahhoz, 
hogy tartalmazza a tagállamok által 2014. 
január 1-jét megelőzően meghatározott 
minimumkövetelményeket. Ilyen 
esetekben az érintett tagállamnak olyan 
előírásokat kell meghatároznia, amelyek 
biztosítják, hogy nem kerül sor a 
követelmények csökkenésére.

Or. en

Indokolás

A KAP-reform korábbi állapotfelméréséhez hasonlóan olyan védintézkedésre van szükség, 
amely biztosítja, hogy az I. pillérrel kapcsolatos kifizetésekhez kötött környezetvédelmi 
feltételek megváltozása nem veszélyezteti a normáknak egy tagállamban jelenleg alkalmazott 
szintjének – az elérni kívánt növelése helyett – alacsonyabb szintre való csökkentését, ezzel 
hathatósan csökkentve azt az alapszintet, amely felett az agrár-környezetvédelmi és az 
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éghajlattal kapcsolatos kifizetésekre sorra kerülhet.

Módosítás 605
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását.

Azon mezőgazdasági területet, amely után 
nem kérelmeztek alaptámogatást –
tekintettel arra, hogy a terület magasabb 
fokú biológiai sokféleséggel rendelkező, 
természetesebb állapotba került –, a 
nemzeti szabályozás által előírt állapotban 
kell tartani és mentesíteni kell a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotban 
tartásra vonatkozó követelmények alól. 
Az 1257/1999/EK rendelet 22., 23. és 24. 
cikkének, az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területek jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotban tartottaknak minősülnek, 
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amennyiben teljesülnek az agrár-
környezetvédelmi megállapodás 
kötelezettségei.  A kettős szankcionálás 
elkerülése érdekében az agrár-
környezetvédelmi megállapodás 
kötelezettségeinek nem teljesítése nem 
vezethet a támogatásoknak az e (94.) 
cikkre hivatkozott, a rendelet 99. cikkében 
meghatározott módon történő 
csökkenéséhez.
A tagállamok a II. melléklet alapján 
meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

Or. en

Indokolás

Az alaptámogatásra nem jogosult területekre nem kell alkalmazni a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotban tartásra vonatkozó követelményeket.

Módosítás 606
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok meghatározzák
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alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

a kedvezményezettek ellenőrzésének 
hatályát a földterület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozó, nemzeti 
vagy regionális szintű, a 93. cikk szerinti 
előírások egységes követelményrendszere 
alapján, figyelembe véve az érintett 
területek olyan egyedi sajátosságait, mint a 
talaj- és az éghajlati viszonyok, a meglévő 
gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a 
vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a 
gazdaságok szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

Or. en

Módosítás 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendszereknek, és különösen a sertések 
azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 
2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi 
irányelvvel46, valamint az 1760/2000/EK 
rendelettel és a 21/2004/EK rendelettel 
összhangban az állatok azonosítására és 
nyilvántartására létrehozott rendszernek 
kompatibilisnek kell lennie az e rendelet 
V. címének II. fejezetében említett 
integrált rendszerrel.

törölve

Or. en

Indokolás

A 21/2004/EK rendelet végrehajtásának bonyodalmaira tekintettel ennek nem szabad az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részét képeznie.
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Módosítás 608
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A követelmények, előírások, jogi 
aktusok és kölcsönös megfeleltetési 
területek ellenőrzése az alábbi tényezőket 
veheti figyelembe:
– a mezőgazdasági termelők részvétele a 
rendelet III. mellékletében meghatározott 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerben;
– a mezőgazdasági termelők részvétele egy 
olyan tanúsítási rendszerben, amely 
magában foglalja a vonatkozó 
követelményeket és előírásokat.

Or. fr

Módosítás 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes kedvezményezettek betartják-e az e 
címben meghatározott kötelezettségeket.

(3) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes kedvezményezettek betartják-e az e 
címben meghatározott kötelezettségeket. A 
tagállamok éves jelentést nyújtanak be a 
kölcsönös megfeleltetési és „kizöldítési” 
intézkedések végrehajtásáról és 
eredményeiről. Az Európai Bizottság éves 
jelentést nyújt be az Európai Parlament 
számára ezen intézkedéseknek a 
mezőgazdasági termelésre, illetve a 
tagállamokban a környezetre gyakorolt 
hatásáról.

Or. en
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Indokolás

Tekintve, hogy a „kizöldítés” olyan új tényező, amelyet a kölcsönös megfeleltetés szabályai 
keretében figyelembe kell venni, helyénvaló, hogy a Bizottság áttekintse azok koherenciáját, 
és erre vonatkozóan visszajelzést adjon az Európai Parlamentnek.  Ez összhangban van az 
57(a) új preambulumbekezdés kiegészítésével.

Módosítás 610
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes kedvezményezettek betartják-e az e 
címben meghatározott kötelezettségeket.

(3) A tagállamok megfelelő időben 
értesítést küldenek, amikor ellenőrzik,
hogy az egyes kedvezményezettek 
betartják-e az e címben meghatározott 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 611
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok éves jelentés készítenek 
a kölcsönös megfeleltetési és „kizöldítési” 
intézkedések végrehajtásáról és 
eredményeiről az Európai Bizottság 
részére, amely pedig az Európai 
Parlament számára nyújt be éves jelentést 
a mezőgazdaság hosszú távú 
fenntarthatóságával kapcsolatos 
kihívásokra adott tagállami vagy 
regionális intézkedések 
eredményességéről.
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Or. en

Módosítás 612
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat fogad el az e címben említett 
kötelezettségek betartásának vizsgálatára 
szolgáló ellenőrzések végrehajtására 
vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e címben említett 
kötelezettségek betartásának vizsgálatára 
szolgáló ellenőrzések végrehajtására 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 613
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 614
Michel Dantin

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

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ellenőrzések és a kölcsönös 
megfeleltetés egységes és összehangolt 
szabályaira vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 91. cikkben előírt szankció akkor 
alkalmazandó, ha egy adott naptári évben
(a továbbiakban: az érintett naptári év) 
bármikor nem teljesülnek a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az 
előírások ezen megsértése az érintett 
naptári évben támogatási kérelmet vagy 
kifizetési kérelmet benyújtó 
mezőgazdasági termelőnek róható fel.

A 91. cikkben előírt szankció akkor 
alkalmazandó, ha egy adott naptári évben
(a továbbiakban: az érintett naptári év) 
bármikor nem teljesülnek a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az 
előírások ezen megsértése olyan szándékos 
cselekedet vagy mulasztás eredménye, 
amely közvetlenül az érintett naptári évben 
támogatási kérelmet vagy kifizetési 
kérelmet benyújtó mezőgazdasági 
termelőnek róható fel.

Or. en

Indokolás

A hatóságoknak kell mérlegelniük, hogy meglátásuk szerint a kérdéses nemteljesítés 
szándékos-e vagy sem.

Módosítás 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

A 91. cikkben előírt szankció akkor 
alkalmazandó, ha egy adott naptári évben
(a továbbiakban: az érintett naptári év) 
bármikor nem teljesülnek a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az 
előírások ezen megsértése az érintett 
naptári évben támogatási kérelmet vagy 
kifizetési kérelmet benyújtó 
mezőgazdasági termelőnek róható fel.

A 91. cikk (2) bekezdés a) pontjának 
sérelme nélkül a 91. cikkben előírt 
szankció akkor alkalmazandó, ha egy adott 
naptári évben (a továbbiakban: az érintett 
naptári év) bármikor nem teljesülnek a 
kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 
szabályok, és az előírások ezen megsértése 
az érintett naptári évben támogatási 
kérelmet vagy kifizetési kérelmet benyújtó 
mezőgazdasági termelőnek közvetlenül 
felróható.

Or. en

Indokolás

A módosítás a kölcsönös megfeleltetés nem teljesítésének korai előrejelző rendszerére 
vonatkozó módosításból következik. A „közvetlenül” kifejezés hozzáadásának célja a 91. cikk 
megfogalmazásával való összhang megteremtése. 

Módosítás 617
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy igénybe veszi az első albekezdésben 
meghatározott lehetőséget, akkor az 
illetékes hatóság a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan megteszi az annak 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, 
hogy megtörtént-e az előírások 
megsértésének a kedvezményezett általi 
orvoslása. A ténymegállapításról és az 
előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

törölve
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Or. pl

Indokolás

E törlés jelentősen leegyszerűsíti a tagállamok által alkalmazott adminisztrációs eljárásokat 
és csökkenti a költségvetési kiadásokat.

Módosítás 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy igénybe veszi az első albekezdésben 
meghatározott lehetőséget, akkor az 
illetékes hatóság a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan megteszi az annak 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, 
hogy megtörtént-e az előírások 
megsértésének a kedvezményezett általi 
orvoslása. A ténymegállapításról és az 
előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

törölve

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint az Európai Bizottság azon javaslata nyújt jó megoldást, amely kisebb 
jogsértések esetén eltörli a nyomon követő ellenőrzéseket.  A minimumszabály alá tartozó 
ellenőrzéseknek a kedvezményezettek egy kiválasztott csoportjára (mintára) való korlátozását 
jelentő megoldást illetően ugyanakkor úgy véljük, hogy az egyszerűsítésnek a 
minimumszabály szerinti jogsértések ismételt ellenőrzésének teljes eltörlésével kell, hogy 
járjon.

Módosítás 619
George Lyon, Britta Reimers



PE494.482v02-00 116/195 AM\910034HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
98 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98a. cikk
A szankciók súlyozásának általános 

kritériumai
A 99. cikkben említett összegek súlyozása 
céljából az alábbi kritériumok 
alkalmazandók:
– A meg nem felelés„súlyossága" 
elsősorban a meg nem felelés 
következményeinek jelentőségétől, 
különösen pedig annak az érintett uniós 
pénzeszközökre rótt kockázatától függ, 
illetve következetesen tekintetbe véve a 
szóban forgó követelmény vagy előírás 
célját;
– A meg nem felelés „mértékét” 
különösen annak figyelembevételével kell 
megállapítani, hogy a meg nem felelés 
kiterjedt hatással rendelkezik-e, vagy 
hatása magára a mezőgazdasági üzemre 
korlátozódik;
Annak illetékes hatóság általi eldöntése, 
hogy valamely meg nem felelés "tartós"-
e, különösen attól az időtartamtól függ, 
ameddig a kiváltott hatás érezhető, vagy a 
szóban forgó hatás ésszerű eszközökkel 
történő megszüntetésének lehetőségétől; 
Az „ismételt” meg nem felelés ugyanazon 
követelmény, előírás vagy kötelezettség 
három egymást követő éven belül több 
mint egy alkalommal megállapított 
megsértését jelenti, feltéve hogy a 
kedvezményezettet értesítették a korábbi 
meg nem felelésről, és adott esetben 
lehetősége volt megtenni a szükséges
intézkedéseket az előző meg nem felelés 
megszüntetésére;

Or. en
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Indokolás

A szankciók általános elveit be kell építeni az alap-jogiaktusba. A módosítást a 1122/2009/EK 
rendelete (végrehajtási szabályok) 47. cikkéből emelték át. 

Módosítás 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szankció kiszámítása A pénzügyi szankció kiszámítása

Or. ro

Indokolás

A cikk egészére vonatkozó nyelvi módosítás.

Módosítás 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni az előírások megsértésének
súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegét, valamint a (2),
(3) és (4) bekezdésben megállapított
szempontokat.

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során az előírások
99. cikk  a) pontja szerinti megsértésének
súlyossága, mértéke, továbbá tartós, illetve 
ismétlődő jellege megállapításához 
arányos mértékben figyelembe kell venni
a feltárt szabálytalanságok súlyosságát és
jellegét, valamint a (2), (3) és (4) 
bekezdésben megállapított szempontokat.

Or. en

Indokolás

Lásd az új 99. cikk a) pontot beillesztő módosítást.
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Módosítás 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, a(z) […] 
rendelet [vidékfejlesztésről szóló rendelet] 
29., 30, és 31. cikkében meghatározott 
intézkedések tekintetében a kölcsönös 
megfeleltetések hiányosságai miatt 
bekövetkező csökkentések vagy kizárások 
csak az ezen intézkedések keretében 
elkülönített összegeket érintik. 

Or. fr

Módosítás 623
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot.

törölve

Or. en

Módosítás 624
Jens Rohde

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

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot.

(2) Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot
vagy 2000 eurót, az előírások ismételt 
megsértése esetén pedig a 10 %-ot vagy 
4000 eurót.

Or. en

Indokolás

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Módosítás 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot.

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot, kivéve azokat a rendkívül 
komoly eseteket, amikor a csökkentés 
legalább 20%-os és akár egy vagy több 
támogatási rendszerből való, egy vagy 
több naptári évre vonatkozó teljes 
kizárással is járhat.

Or. es
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Indokolás

Az előírások szándékos megsértésére vonatkozó (3) bekezdést törölni kell, hiszen jogi 
szempontból rendkívül nehéz bebizonyítani, hogy a mezőgazdasági termelő tudatosan vagy 
szánt szándékkal járt el. Az ilyen jellegű nemteljesítést ezért a rendkívül súlyos hanyagság 
fogalmával kell helyettesíteni és a (2) bekezdésbe beilleszteni, a (3) bekezdésben megállapított 
büntetések megtartása mellett.

Módosítás 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot.

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot, az 
előírások ismételt megsértése esetén pedig 
a 15 %-ot, kivéve azokat a rendkívül 
komoly eseteket, amikor a csökkentés 
legalább 20%-os és egy vagy több naptári 
év tekintetében akár egy vagy több 
támogatási rendszer köréből való teljes 
kizárással is járhat.

Or. es

Indokolás

Az előírások szándékos megsértésére vonatkozó (3) bekezdést törölni kell, hiszen jogi 
szempontból igen nehéz bebizonyítani, hogy a mezőgazdasági termelő szándékosan 
mulasztotta el a megfelelést. Az ilyen jellegű nemteljesítést ezért a rendkívül súlyos hanyagság 
fogalmával kell helyettesíteni és a (2) bekezdésbe beilleszteni, a (3) bekezdésben megállapított 
büntetések megtartása mellett.

Módosítás 627
Janusz Wojciechowski

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

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. A ténymegállapításról és 
az előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy
vagy állatjólét szempontjából, nem 
tekinthetők kisebb jelentőségűnek. A 
ténymegállapításról és az előírások 
megsértését orvosoló intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségről 
értesíteni kell a kedvezményezettet.

Or. en

Módosítás 628
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. A ténymegállapításról és 
az előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. Az állatokra vonatkozó, a
II. mellékletben SMR 7 és SMR 8 alatt 
említett azonosítási és nyilvántartási 
rendszerek kisebb megszegése nem jelent 
közvetlen veszélyt a köz- vagy 
állategészségügy szempontjából. A
ténymegállapításról és az előírások 
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megsértését orvosoló intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségről 
értesíteni kell a kedvezményezettet.

Or. en

Módosítás 629
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. A ténymegállapításról és 
az előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül. A 
ténymegállapításról és az előírások 
megsértését orvosoló intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségről 
értesíteni kell a kedvezményezettet.

Or. en

Módosítás 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 

törölve
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több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

Or. es

Indokolás

Az előírások szándékos megsértésére vonatkozó (3) bekezdést törölni kell, hiszen jogi 
szempontból igen nehéz bebizonyítani, hogy a mezőgazdasági termelő szándékosan 
mulasztotta el a megfelelést. Az ilyen jellegű nemteljesítést ezért a rendkívül súlyos hanyagság 
fogalmával kell helyettesíteni és a (2) bekezdésbe beilleszteni, a (3) bekezdésben megállapított 
büntetések megtartása mellett.

Módosítás 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

törölve

Or. es

Indokolás

Az előírások szándékos megsértésére vonatkozó (3) bekezdést törölni kell, hiszen jogi 
szempontból rendkívül nehéz bebizonyítani, hogy a mezőgazdasági termelő tudatosan vagy 
szánt szándékkal járt el. Az ilyen jellegű nemteljesítést ezért a rendkívül súlyos hanyagság 
fogalmával kell helyettesíteni és a (2) bekezdésbe beilleszteni, a (3) bekezdésben megállapított 
büntetések megtartása mellett.

Módosítás 632
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások szándékos vagy súlyos
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből. Súlyos és szándékos jogsértésnek 
minősül az előírások azt követő ismételt 
megsértése, hogy a kedvezményezettet 
figyelmeztették vagy szankciókat vetettek 
ki rá.  

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy mezőgazdasági termelőt (például környezetvédelmi) jogsértés miatt 
figyelmeztettek vagy a korábbi években a támogatását csökkentették, és a termelő tisztában 
van az ok-okozati összefüggésekkel, illetve lehetősége volt a helyzet megoldására, akkor a 
tudtával történő ismételt jogsértés súlyosnak és szándékosnak tekinthető. A büntetésekre 
vonatkozó rendelkezéseknek a lehető legegyértelműbbnek kell lenniük, ezért kerülni kell az 
olyan megállapításokat, mint például „elvben”, máskülönben alkalmazásbeli 
egyenlőtlenségek fognak jelentkezni. 

Módosítás 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások „súlyos” megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.
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Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálók számára nehézséget okoz a jogsértés szándékosságának a megállapítása. A 
súlyosság ennél jóval objektívabb kritérium, amelyet a könyvvizsgáló osztályok 
megbízhatóbban tudnának használni. (Ennek az előadó által javasolt „súlyos 
gondatlanságra” való módosítása azért problematikus, mert e fogalom sehol nem kerül 
meghatározásra.)

Módosítás 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások súlyos megsértése esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke elvben nem 
lehet kisebb 15 %-nál, és az érintett 
mezőgazdasági termelő egy vagy több 
naptári év tekintetében akár ki is zárható 
egy vagy több támogatási rendszer köréből.

Or. en

Módosítás 635
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál vagy 
8000 eurónál, és az érintett mezőgazdasági 
termelő egy vagy több naptári év 
tekintetében akár ki is zárható egy vagy 
több támogatási rendszer köréből.
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Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetés rendszerének a támogatás kizárólag százalékos csökkentésére való 
alapozása nem arányos intézkedés. Ez a támogatás igen jelentős csökkenésével is járhat, ha 
például egy nagygazdasági termelő követ el csekély mértékű jogsértést. Továbbá két 
különböző termelő által elkövetett, hasonló jogsértés esetén sem lesz egyforma az összeg, 
amellyel csökkentik a támogatást. A támogatás csökkentése attól függ, hogy csekély 
támogatásban részesülő kistermelőről vagy jelentős támogatásban részesülő nagygazdaságról 
van-e szó.

Módosítás 636
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a kifizetések mértékét a jogsértés 
súlyosságával, mértékével, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegével arányosan 
csökkenthetik vagy növelhetik, és ez 
lehetőség szerint akár az érintett 
mezőgazdasági termelőnek egy vagy több 
támogatási rendszer köréből való, egy vagy 
több naptári évre szóló kizárásához is 
vezethet.

Or. lt

Módosítás 637
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 

(3) Az előírások súlyos megsértése esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke elvben nem 
lehet kisebb 20 %-nál, és az érintett 
mezőgazdasági termelő egy vagy több 
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több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

naptári év tekintetében akár ki is zárható 
egy vagy több támogatási rendszer köréből.

Or. en

Módosítás 638
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mindkét esetben – azaz egyrészt a két 
vagy több éven át megismételt súlyos 
jogsértések vagy a kölcsönös megfeleltetés 
környezetvédelmi és közegészségügyi 
területre vonatkozó több előírása vagy 
követelménye tekintetében elkövetett 
jogsértések esetén; másrészt pedig 
amennyiben a kockázatértékelést és/vagy 
az újbóli ellenőrzést követően az illetékes 
hatóság úgy véli, hogy a gazdasági üzem a 
2. cikkben meghatározott nem 
fenntartható gazdálkodási rendszerek 
miatt a kölcsönös megfeleltetési előírások 
megsértésének kockázatát hordozza 
magában – az érintett kedvezményezettet 
véglegesen kizárják a KAP-kifizetésekből.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy mezőgazdasági üzemben a környezetvédelem és a közegészségügy területén 
számos jogsértés történt több év során, akkor eredendően nem fenntartható gazdálkodási 
rendszerről van szó. Így a mezőgazdasági termelő a környezetszennyezés és közegészségügyi 
krízis/fertőzés kockázatán keresztül többletköltségeket hárít a társadalomra, ezért véglegesen 
ki kell zárni a közpénzekből nyújtott támogatásokból. Ez csak a súlyos és költséges, s nem 
pedig az enyhe – például járványmentes időszakban néhány füljelző elvesztéséből adódó –
jogsértésekre vonatkozik. 



PE494.482v02-00 128/195 AM\910034HU.doc

HU

Módosítás 639
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza a(z) …/…/EU rendelet 
[vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet] 5.
cikk (4) és (5) bekezdésében 
meghatározott 4. és 5. vidékfejlesztési 
prioritás szerinti környezetvédelmi 
célkitűzések finanszírozására.

Or. en

Indokolás

(lásd a vidékfejlesztésre vonatkozó rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdését, valamint a 
rendelet IV. mellékletét: 4. vidékfejlesztési prioritás: a mezőgazdaságtól és az erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; 5. vidékfejlesztési 
prioritás: az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban)

Módosítás 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. es
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Indokolás

A visszatartásra vonatkozó jelenleg hatályos rendelet szerinti 25%-os arányt meg kell őrizni.

Módosítás 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. es

Indokolás

A hatályban lévő rendelet szerinti 25%-os arányt meg kell őrizni.

Módosítás 642
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. pl

Indokolás

Szükségtelen az összegek visszatartására vonatkozó jelenlegi 25%-os arányt 10%-ra 
csökkenteni.
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Módosítás 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. fr

Módosítás 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. en

Indokolás

Nem látjuk indokoltnak a Bizottság e módosítását (25%-ról 10%-ra csökkentés). A hatályos 
rendelet (a 73/2009/EK rendelet 25. cikke) a tagállamok számára lehetővé teszi a 
csökkentések alkalmazásából eredő összegek 25%-os megtartását.

Módosítás 645
Juozas Imbrasas

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

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10 %-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25 %-ot tarthatnak 
vissza.

Or. lt

Módosítás 646
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett összegeket 
a tagállamok felhasználhatják a(z) 
…/…/EU rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott kiegészítő 
támogatásokra.

Or. pl

Módosítás 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az ütemtervvel és az ágazatspecifikus 
jogszabályokban meghatározott részletes 
rendelkezésekkel összhangban elvégzett 
összes audit és ellenőrzés eredményének 
összefoglalója.

v. az ütemtervvel és az ágazatspecifikus 
jogszabályokban meghatározott részletes 
rendelkezésekkel összhangban elvégzett 
összes audit és ellenőrzés eredményének
éves összefoglalója, az EMGA és az 
EMVA kiadási kimutatásaival együtt.
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Or. es

Indokolás

A könyvvizsgálói statisztikákat egyszerre, az éves beszámolóval együtt kell legkésőbb minden 
év február 1-je előtt benyújtani a Bizottságnak. Ezeket jelenleg az ágazatspecifikus 
szabályokban meghatározott különböző határidőkig kell benyújtani, ami a későbbiekben az 
éves záróelszámolási eljárás részét fogj képezni. Esetenként a megfelelőségi vizsgálat 
részeként is be kell ezeket nyújtani.

Módosítás 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az ütemtervvel és az ágazatspecifikus 
jogszabályokban meghatározott részletes 
rendelkezésekkel összhangban elvégzett 
összes audit és ellenőrzés eredményének 
összefoglalója.

v. az ütemtervvel és az ágazatspecifikus 
jogszabályokban meghatározott részletes 
rendelkezésekkel összhangban elvégzett 
összes audit és ellenőrzés eredményének
éves összefoglalója, az EMGA és az 
EMVA kiadási kimutatásaival együtt.

Or. es

Indokolás

A könyvvizsgálói statisztikákat egyszerre, az éves beszámolókkal együtt kell legkésőbb minden 
év február 1-je előtt benyújtani a Bizottságnak. Ezeket jelenleg az ágazatspecifikus 
szabályokban meghatározott különböző határidőkig nyújtják be, ami a későbbiekben az éves 
záróelszámolási eljárás részét fogja képezni. Esetenként a megfelelőségi vizsgálat részeként is 
be kell ezeket nyújtani.

Módosítás 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

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

(3a) A Bizottság e cikk szerinti 
tájékoztatásához szükséges statisztikai 
elemzésekhez a Bizottság minden esetben 
– az elvégzendő elemzés megkezdése előtt 
kellő időben – ellátja a tagállamokat a 
szükséges információkkal.

Or. de

Módosítás 650
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU 
rendeletben előírt közvetlen kifizetést az 
eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a 
kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év
október 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyamon váltják át nemzeti 
valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

(3) Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU 
rendeletben előírt közvetlen kifizetést az 
eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a 
kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év
szeptember 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyamon váltják át nemzeti 
valutára, amely évre a támogatást 
megítélték..

Or. en

Módosítás 651
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU 
rendeletben előírt közvetlen kifizetést az 
eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a 

(3) Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU 
rendeletben előírt közvetlen kifizetést az 
eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a 
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kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év
október 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyamon váltják át nemzeti 
valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év
szeptember 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyamon váltják át nemzeti 
valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

Or. en

Módosítás 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok a támogatás euróban kifejezett 
összegét a tagállam nemzeti bankja vagy 
az Európai Központi Bank által azon év 
október 1-jét megelőzően megállapított 
legfeljebb harminc legfrissebb árfolyam 
átlaga alapján váltják át nemzeti valutára, 
amely évre a támogatást megítélték.

Or. en

Indokolás

Az árfolyamok alkalmazása terén nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 653
George Lyon, Brian Simpson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok a támogatás euróban kifejezett 
összegét a tagállam nemzeti bankja vagy 
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az Európai Központi Bank által azon év 
október 1-jét megelőzően megállapított 
legfeljebb öt legfrissebb árfolyam átlaga 
alapján váltják át nemzeti valutára, amely 
évre a támogatást megítélték.

Or. en

Indokolás

A módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít az árfolyamok alkalmazása terén. Ezáltal a
tagállamok az árfolyamok átlagát tudnák alkalmazni, ami csökkentené egy meghatározott nap 
egyetlen árfolyamának alkalmazásában rejlő, a mezőgazdasági termelőkre nehezedő 
kockázatot. 

Módosítás 654
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok a támogatás euróban kifejezett 
összegét az Európai Központi Bank által 
azon év október 1-jét megelőzően 
megállapított legfeljebb harminc 
legfrissebb árfolyam átlaga alapján 
váltják át nemzeti valutára, amely évre a 
támogatást megítélték.

Or. en

Módosítás 655
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
intézkedéseket fogadhat el az uniós 

törölve
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jogszabályok alkalmazásának védelme 
érdekében, ha a nemzeti valutával 
kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat 
veszélyeztetheti azt. Ezek az intézkedések 
szükség esetén eltérhetnek a hatályos
rendelkezésektől.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.
Az Európai Parlamentet és a Tanácsot, 
valamint a tagállamokat haladéktalanul 
értesíteni kell az első albekezdésben 
említett intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

A 2. cikk megfelelő és teljességgel elegendő.

Módosítás 656
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös monitoring- és értékelési keretet kell 
kidolgozni a közös agrárpolitika 
teljesítményének mérése céljából. A keret 
magában foglalja a közös agrárpolitikai 
intézkedések – és különösen a(z) 
DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen 
kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU rendeletben 
előírt piaci intézkedések, a(z) RD/xxx 
rendeletben előírt vidékfejlesztési 
intézkedések és az ebben a rendeletben 
előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása 
– nyomon követéséhez és értékeléséhez 
kapcsolódó valamennyi eszközt.

A közös agrárpolitika teljesítményének 
mérése céljából olyan közös nyomon 
követési és értékelési keretet kell 
kidolgozni, amely ugyanakkor nem 
vezethet a KAP „kizöldítésére” irányuló 
kiegészítő befizetésekhez,, nyomon 
követési vagy szankcionálási 
rendszerekhez. A keret magában foglalja a 
közös agrárpolitikai intézkedések – és 
különösen a(z) DP/xxx/EU rendeletben 
előírt közvetlen kifizetések, a(z) 
CMO/xxx/EU rendeletben előírt piaci 
intézkedések, a(z) RD/xxx rendeletben 
előírt vidékfejlesztési intézkedések és az 
ebben a rendeletben előírt kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazása – nyomon 
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követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó 
valamennyi eszközt.

Or. de

Módosítás 657
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös monitoring- és értékelési keretet kell 
kidolgozni a közös agrárpolitika 
teljesítményének mérése céljából. A keret 
magában foglalja a közös agrárpolitikai 
intézkedések – és különösen a(z) 
DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen 
kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU rendeletben 
előírt piaci intézkedések, a(z) RD/xxx 
rendeletben előírt vidékfejlesztési 
intézkedések és az ebben a rendeletben 
előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása 
– nyomon követéséhez és értékeléséhez 
kapcsolódó valamennyi eszközt.

Közös nyomon követési és értékelési 
keretet kell kidolgozni a közös 
agrárpolitika teljesítményének mérése 
céljából. A keret magában foglalja a közös 
agrárpolitikai intézkedések – és különösen 
a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt 
közvetlen kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU 
rendeletben előírt piaci intézkedések, a(z) 
RD/xxx rendeletben előírt vidékfejlesztési 
intézkedések és az ebben a rendeletben 
előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása 
– nyomon követéséhez és értékeléséhez 
kapcsolódó valamennyi eszközt. E 
folyamat során a Bizottságnak ki kell 
aknáznia a szinergiákat és a lehető 
legnagyobb mértékben a már meglévő 
adatokra és adatforrásokra kell 
támaszkodnia.

Or. de

Indokolás

A nyomon követésnek és az értékelésnek nem szabad tovább növelnie a tagállamokra és 
kedvezményezettekre jelenleg nehezedő bürokratikus terheket. A Bizottságnak ezért a már 
meglévő adatforrásokra kell támaszkodnia és szinergiákra kell törekednie.

Módosítás 658
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatékony teljesítménymérés biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett keret tartalmára és 
kialakítására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.

Módosítás 659
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett közös 
agrárpolitikai intézkedések hatását a 
következő célkitűzésekkel összefüggésben 
kell mérni:

Az (1) bekezdésben említett közös 
agrárpolitikai intézkedések teljesítményét a 
következő célkitűzésekkel összefüggésben 
kell mérni:

Or. de

Módosítás 660
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban a mezőgazdasági termelők 
jövedelmével, a mezőgazdaság 
termelékenységével és az árstabilitással;

a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban a mezőgazdasági termelők 
jövedelmével, az árrésekkel, az önköltségi 
árakkal, a mezőgazdaság 
termelékenységével és az árstabilitással;

Or. en

Indokolás

Lásd „ A mezőgazdasági bemeneti ellátási lánc: szerkezet és hatások. 2011/2114” című, az 
EP által 2012. január 19-én elfogadott Bové-jelentést (INI), illetve az általa készített, „A 
gazdálkodók igazságos jövedelme: hatékonyabban működő európai élelmiszer-ellátási lánc” 
című 2010. február 25-i mukadokumentumot (PE439.275v01).

Módosítás 661
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) életképes élelmiszer-termelői kapacitás 
és hosszú távú élelmezésbiztonság a 
fejlődő országokban; különös tekintettel a 
kereskedelem következményeire az EU 
kiviteléhez nyújtott uniós ártámogatást, 
valamint a fejlődő országok kivitele előtti 
kereskedelmi korlátok megszüntetését 
illetően, a politikák fejlesztési célú 
koherenciájával összhangban; 

Or. en

Indokolás

A politikák fejlesztési célú koherenciája terén a KAP „ne tégy kárt” elve egy olyan KAP-ot 
jelent, amely nem sodorja veszélybe az élelmiszertermelést és a hosszú távú 
élelmezésbiztonságot, illetve nem hat kedvezőtlenül a fejlődő országok helyi mezőgazdasági 
kistermelőire.  A kereskedelemnek, a mezőgazdaságnak, a segélyezési és fejlesztési 
politikáknak elő kell mozdítaniuk a szinergiákat e téren, ahelyett, hogy aláásnák ezeket a 
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fejlesztési célkitűzéseket.

Módosítás 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az élelemhez való jogra – köztük az 
élelmiszer-termelő kapacitásra, a 
mezőgazdasági termelők jövedelmére és 
megélhetésére, valamint a fejlődő 
országokban és az importált 
élelmiszerektől való függés csökkentését 
célzó politikákkal rendelkező szegény 
országokban a termőföldhöz való 
hozzáférésre – gyakorolt külső hatás;

Or. en

Módosítás 663
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az első albekezdésben említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó konkrét
mutatók meghatározása érdekében.

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
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Módosítás 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A 
mutatók kapcsolódnak a szakpolitika 
struktúrájához és célkitűzéseihez, 
valamint lehetővé teszik a szakpolitika 
előrelépésének, eredményességének és 
hatékonyságának e célok fényében 
történő értékelését.

Or. en

Módosítás 665
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A 
mutatók kapcsolódnak a szakpolitika 
struktúrájához és célkitűzéseihez, 
valamint lehetővé teszik a szakpolitika 
előrelépésének, eredményességének és 
hatékonyságának e célok fényében 
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történő értékelését.

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.

Módosítás 666
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyomon követési és értékelési keret 
az alábbiak szerint tükrözi a közös 
mezőgazdasági politika szerkezetét:
a) a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt 
közvetlen kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU 
rendeletben előírt piaci intézkedések és az 
ebben a rendeletben előírt kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazása tekintetében a 
Bizottság a tagállamok által az e 
rendeletben lefektetett szabályokkal 
összhangban tett jelentések alapján 
nyomon követi ezeket az eszközöket.  A 
Bizottság többéves értékelési tervet hoz 
létre, amelynek értelmében a Bizottság 
felelőssége alatt el kell végezni az egyedi 
intézkedések időszakos értékelését. Az 
értékeléseket kellő időben és független 
értékelő szervezetek által kell elvégezni.
b) A vidékfejlesztési politikai 
beavatkozások nyomon követése és 
értékelése a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 74–86. 
cikkével összhangban történik.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
(1) bekezdésben említett minden közös 
agrárpolitikai eszköz együttes hatását a 
(2) bekezdésben említett közös célokkal 
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összevetve mérjék és értékeljék. A közös 
agrárpolitikának a közös céljai 
megvalósításához való hozzájárulását a 
közös hatásmutatók alapján, az egyedi 
célok tekintetében pedig az 
eredménymutatók alapján kell mérni és 
értékelni. A közös agrárpolitikára 
vonatkozó értékelésekben – beleértve a 
vidékfejlesztési programok értékeléseit is –
nyújtott bizonyítékok, valamint egyéb 
vonatkozó információforrások alapján a 
Bizottság jelentéseket készít valamennyi 
közös agrárpolitikai eszköz együttes 
teljesítményének felméréséről és 
értékeléséről.

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.

Módosítás 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges.

A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges. Ezek az 
információk a lehetséges mértékben 
megalapozott adatforrásokra épülnek, úgy 
mint a mezőgazdasági számviteli 
információs hálózat és az Eurostat.

Or. en

Indokolás

A tagállamok és a kedvezményezettek már jelentős mennyiségű információt gyűjtöttek össze és 
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bocsátottak rendelkezésre. Ezért fontos, hogy a jövőben ez a keret már megalapozott 
adatforrásokra támaszkodjon, és hogy minimálisak legyenek az esetleges új információs 
követelmények. 

Módosítás 668
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges.

A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges. Ezek az 
információk a lehetséges mértékben 
megalapozott adatforrásokra épülnek, úgy 
mint a mezőgazdasági számviteli 
információs hálózat és az Eurostat.

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.

Módosítás 669
George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan, 
szem előtt tartva az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésének 
igényét. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
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kell elfogadni. 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A tagállamok és a kedvezményezettek már jelentős mennyiségű információt gyűjtöttek össze és 
bocsátottak rendelkezésre. Ezért fontos, hogy a jövőben ez a keret már megalapozott 
adatforrásokra támaszkodjon, és hogy minimálisak legyenek az esetleges új információs 
követelmények. 

Módosítás 670
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan, 
szem előtt tartva az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésének 
igényét. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
112. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.

Módosítás 671
Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan.
E végrehajtási aktusok nem vezethetnek a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek további 
növeléséhez. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 672
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére négyévente jelentést készít
e cikk végrehajtásáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2017. december 31-ig kell 
elkészíteni.

(4) A Bizottság legkésőbb 2018. december 
31-ig benyújtja az első jelentést az Európai 
Parlament és a Tanács részére e cikk 
végrehajtásáról, köztük a közös 
mezőgazdasági politika hatásának első 
eredményeiről. A közös mezőgazdasági 
politika hatásának értékelését tartalmazó 
második jelentést legkésőbb 2021. 
december 31-ig kell elkészíteni.

Or. en

Indokolás

A közigazgatás számára túlzott terheket jelentő követelmények elkerülése érdekében 
részletesebb információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy mi szerepeljen a közös 
nyomon követési és értékelési keretben.
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Módosítás 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közvetve vagy közvetlenül a KAP 
politikái következtében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségekkel fenyegetett fejlődő 
országok mezőgazdasági kistermelőitől és 
érintett csoportjaitól érkező panaszokat az 
Európai Parlament politikák fejlesztési 
célú koherenciájával foglalkozó állandó 
előadójának kell benyújtani és a Bizottság 
éves jelentésébe bele kell foglalni. Az ügy 
tisztességes tárgyalásának biztosítása 
érdekében a panasztevőt a Mezőgazdasági 
Főigazgatóság meghallgatási tisztviselője 
segíti. Az érintett csoportok vagy más 
érdekelt felek bizonyítékokat nyújthatnak 
be.

Or. en

Indokolás

A Versenypolitikai Főigazgatóságon és a Kereskedelmi Főigazgatóságon már vannak 
meghallgatási tisztviselők. Szükséges, hogy az EU mezőgazdasági ágazata és exportőrei 
szélesebb körben vegyenek részt az emberi jogok tiszteletben tartását és a fejlesztési 
követelmények politikai koherenciáját érintő politikáknak való megfelelés biztosításában.
Ezért ajánlatos, hogy a Mezőgazdasági Főigazgatóságon is legyen meghallgatási tisztviselő.

Módosítás 674
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

110a. cikk
A fejlődő országokra gyakorolt hatások 

értékelése
(1) Az EUMSZ 208. cikkével összhangban 
a KAP-nak a fejlődő országok élelmiszer-
termelési kapacitására és hosszú távú 
élelmezésbiztonságára gyakorolt hatását 
rendszeres és független értékelésnek kell 
alávetni, különös figyelmet fordítva a 
helyi mezőgazdasági kistermelőkre 
gyakorolt hatásokra. Az értékelésnek az 
EU-val kereskedelmi partnerségben lévő 
fejlődő országok kormányai, gazdálkodói 
szervezetei, civil társadalmi szervezetei és 
más érdekelt felei által benyújtott 
bizonyítékokra is kell támaszkodnia.
(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén meghatározza a 
hatásvizsgálat hatályát és eljárását, 
figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
kezdeményezéseket, különösen az 
élelemhez való jog kérdésével megbízott 
különleges ENSZ-előadó, a FAO és az
élelmezésbiztonsággal foglalkozó bizottság 
kezdeményezését.
(3) A Bizottság éves jelentést küld a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
az értékelés eredményéről, a beérkezett 
bizonyítékokról és az EU politikai 
válaszáról.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke. A FAO és az élelmezésbiztonsággal foglalkozó bizottság szigorú 
értelemben véve két különálló szervezet, s ezért mindkettőre külön kell hivatkozni.

Módosítás 675
Esther de Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110a. cikk
A fejlődő országokra gyakorolt hatások 

értékelése
(1) Az EUMSZ 208. cikkével összhangban 
a KAP-nak a fejlődő országok élelmiszer-
termelési kapacitására és hosszú távú 
élelmezésbiztonságára gyakorolt hatását 
rendszeres és független értékelésnek kell 
alávetni, különös figyelmet fordítva a 
helyi mezőgazdasági kistermelőkre 
gyakorolt hatásokra. Az értékelésnek az 
EU-val kereskedelmi partnerségben lévő 
fejlődő országok kormányai, gazdálkodói 
szervezetei, civil társadalmi szervezetei és 
más érdekelt felei által benyújtott 
bizonyítékokra is kell támaszkodnia.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza a hatásvizsgálat hatályát és 
eljárását, figyelembe véve a vonatkozó 
nemzetközi kezdeményezéseket, különösen 
az élelemhez való jog kérdésével megbízott 
különleges ENSZ-előadó és a FAO 
élelmezésbiztonsággal foglalkozó 
bizottsága kezdeményezését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.
(3) A Bizottság éves jelentést küld a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
az értékelés eredményéről, a beérkezett 
bizonyítékokról és az EU politikai 
válaszáról.

Or. en

Módosítás 676
Julie Girling, James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110a. cikk
IV. fejezet Regionalizálás

A tagállamok adott esetben és 
alkotmányos rendelkezéseiknek 
megfelelően regionális szinten közös 
agrárpolitikai rendelkezéseket hajthatnak 
végre.

Or. en

Módosítás 677
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110b. cikk
A közvetve vagy közvetlenül a KAP 
következtében súlyos nehézségekkel küzdő 
vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett 
fejlődő országok mezőgazdasági 
kistermelőitől és érintett csoportjaitól 
érkező panaszokat az Európai Parlament 
politikák fejlesztési célú koherenciájával 
foglalkozó állandó előadójának kell 
benyújtani és a Bizottság éves jelentésébe 
bele kell foglalni. Az ügy tisztességes 
tárgyalásának biztosítása érdekében a 
panasztevőt a Mezőgazdasági 
Főigazgatóság meghallgatási tisztviselője 
segíti. Az érintett csoportok vagy más 
érdekelt felek bizonyítékokat nyújthatnak 
be.

Or. en
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Indokolás

Szükséges, hogy az EU mezőgazdasági ágazata és exportőrei szélesebb körben vegyenek részt 
az emberi jogok tiszteletben tartását és a fejlesztési követelmények politikai koherenciáját 
érintő politikáknak való megfelelés biztosításában. A Versenypolitikai Főigazgatóságon és a 
Kereskedelmi Főigazgatóságon már vannak meghallgatási tisztviselők, azaz olyan bizottsági 
tisztviselők, akik tájékoztatást kapnak a szabályok megsértéséről. Ezért ajánlatos, hogy a 
Mezőgazdasági s Vidékfejlesztési Főigazgatóságon is legyen meghallgatási tisztviselő.

Módosítás 678
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110c. cikk
A kereskedelmi megállapodások 
megkötése során általában 
védzáradékokat kell beilleszteni a KAP 
által a hosszú távú élelmezésbiztonságra 
gyakorolt negatív hatások és a 
mezőgazdasági kistermelők számára 
okozott súlyos nehézségek orvoslása 
érdekében. A KAP által gyakorolt negatív 
hatások esetén ilyen szociális védelmet 
biztosítanak az érintett csoportok vagy 
országok számára. E szociális védelmi 
záradék a CARIFORUM–EU európai 
partnerségi megállapodás 25. cikkének 
(2b) bekezdésén alapulhat, amelynek 
értelmében akkor kerülhet sor egy 
védőintézkedés bevezetésére, ha a 
terméket olyan nagy mennyiségben és 
olyan feltételekkel importálják a másik fél 
területére, hogy az zavart okoz vagy 
okozhat a gazdaság egy szektorában, és 
különösképpen, ha ezek a zavarok jelentős 
társadalmi problémákkal járnak.

Or. en
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Indokolás

Szociális védelmi záradék: a CARIFORUM–EU európai partnerségi megállapodás 25. 
cikkének (2b) bekezdése alapján.

Módosítás 679
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendeletben említett
felhatalmazása ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

A Bizottság az e rendeletben említett
felhatalmazást a …-tól/től számított öt 
évre* kapja.

_____________
*E rendelet hatálybalépésének napja.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25. A7-0209/2011).

Módosítás 680
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontjától
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától öt évre
szól.

Or. de
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Indokolás

Az Európai Parlamentnek aktívan meg kell erősítenie a Bizottságnak adott felhatalmazását, és 
vitás esetekben nem szabad előfordulnia, hogy harcolnia kelljen saját jogalkotási hatásköre 
visszaszerzéséért.

Módosítás 681
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
azonos időtartamra meghosszabbodik, ha 
az Európai Parlament és a Tanács 
legkésőbb az adott időszak befejezése előtt 
három hónappal jóváhagyja e 
hosszabbítást. Ennek érdekében az 
Európai Parlament tagjainak többségével, 
a Tanács pedig minősített többséggel jár 
el.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlamentnek aktívan meg kell erősítenie a Bizottságnak adott felhatalmazását, és 
vitás esetekben nem szabad előfordulnia, hogy harcolnia kelljen saját jogalkotási hatásköre 
visszaszerzéséért.

Módosítás 682
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
öt éves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan azonos időtartamra 
meghosszabbodik, amennyiben az egyes 
időtartamok vége előtt legkésőbb három 
hónappal sem az Európai Parlament, sem 
a Tanács nem emel kifogást e 
meghosszabbítás ellen.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25. A7-0209/2011).

Módosítás 683
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
azonos időtartamra hallgatólagosan 
meghosszabbodik, kivéve, ha az Európai 
Parlament és a Tanács legkésőbb az adott 
időszak lejárta előtt három hónappal 
visszavonja e hosszabbítást.

Or. de

Módosítás 684
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer
minimális alkalmazási köre az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz, a biológiai 
sokféleséghez, a vízvédelemhez, az állat-
és növénybetegségek bejelentéséhez és az 
innovációhoz kapcsolódóan, a 12. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában megállapítottak 
szerint

A vidékfejlesztési intézkedéseket magában 
foglaló – és így a kölcsönös 
megfeleltetésen és a mezőgazdasági
kizöldítésén túlmutató – mezőgazdasági
tanácsadó rendszer hatálya a 12. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában megállapítottak 
szerint

Or. en

Módosítás 685
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tájékoztatás az éghajlatváltozásnak az 
adott régiókban várható hatásairól és 
azoknak a vonatkozó gazdálkodási 
gyakorlatoknak az előrelátható hatásairól, 
amelyek üvegházhatású gázok 
kibocsátásával járnak; tájékoztatás a 
mezőgazdasági ágazat hozzájárulásáról az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez javított 
gazdálkodási és agrárerdészeti gyakorlat 
révén, valamint a gazdaságokban 
megvalósuló, megújuló energiával 
kapcsolatos projekteken és a gazdaságok 
energiahatékonyságának növelésén
keresztül.

– Tájékoztatás az éghajlatváltozásnak és 
azoknak a vonatkozó gazdálkodási 
gyakorlatoknak a jelenlegi és a jövőben 
várható hatásairól, amelyek üvegházhatású 
gázok kibocsátásával járnak; tájékoztatás a 
mezőgazdasági ágazat hozzájárulásáról az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez javított 
gazdálkodási és agrárerdészeti gyakorlat 
révén, valamint a gazdaságokban 
megvalósuló, nap- és szélenergián, a 
gazdaságban keletkezett hulladékon és az 
energetikai önellátás módszereinek 
javításán alapuló megújuló energiával 
kapcsolatos projekteken és a gazdaságok 
energiahatékonyságának például 
energiahatékonysági tervezési 
rendszerekkel való elérésén keresztül.

Or. en
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Indokolás

Az éghajlatváltozás már most is kihat a mezőgazdasági területekre és a széles körű 
tudományos konszenzus szerint előreláthatóan minden régiót érinteni fog.

Módosítás 686
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Információk, amelyek segítik a 
mezőgazdasági termelőket annak a 
megtervezésében, hogy hogyan 
fektethetnek be a legjobban a gazdaságuk 
„éghajlatbiztossá” tételébe, illetve hogy 
ehhez melyik uniós pénzeszközöket 
vehetik igénybe; ezek az információk 
különösen a mezőgazdasági területeknek 
az éghajlati ingadozásokhoz és hosszabb 
távú változásokhoz való 
alkalmazkodására, illetve arra 
vonatkoznak, hogy hogyan lehet 
gyakorlatias agronómiai intézkedéseket 
meghozni a mezőgazdasági rendszerek 
áradásokkal és aszályokkal szembeni 
ellenálló képességének növelése, valamint 
a talaj szénkészletének javítása és 
optimalizálása érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez megkönnyíti a mezőgazdasági termelők számára annak a megtervezését, hogy hogyan 
fektethetnek be a legjobban a gazdaságuk éghajlatbiztossá tételébe, illetve hogy ehhez melyik 
uniós pénzeszközöket vehetik igénybe.

Módosítás 687
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 11 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A szójabehozataltól való függés helyett a 
kiskérődzők legeltetőn alapuló legeltetési 
rendszerének előmozdításán keresztül a 
termelés optimalizálására és a termelési 
költségek csökkentésére vonatkozó 
információk, köztük az ideiglenesen 
vegyes füves-zöldséges legelőkben rejlő 
lehetőségek optimalizására, stb. vonatkozó 
információk

Or. en

Módosítás 688
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 7 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Információk a biológia sokféleség és az 
agrár-ökoszisztémák ellenálló képessége 
közötti pozitív korrelációra és a 
kockázatok elterjedésére, valamint a 
monokultúrák és a termés kártevők és 
rendkívüli időjárási jelenségek miatt 
bekövetkező 
megsemmisülésének/károsodásának való 
kitettség közötti összefüggésre 
vonatkozóan

Or. en

Módosítás 689
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Információ arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehet megelőzni az invazív idegen 
fajok elterjedését és hogy ez miért fontos 
az ökoszisztémák hatékony működéséhez, 
beleértve a felszámolási programok 
finanszírozásához való hozzáférésre 
vonatkozó információkat, amennyiben ez 
többletköltségekkel jár

Or. en

Módosítás 690
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az egymástól független mezőgazdasági 
területek közötti intelligens kapcsolat 
előmozdítását célzó iránymutatások a 
biológiai sokféleség védelmének javítása 
és a mezőgazdasági források hatékonyabb 
felhasználása érdekében, a fenntartható 
használatról szóló irányelvben 
meghatározott integrált növénytermesztési 
elvekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.
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Módosítás 691
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vízvédelem: Vízvédelem és hatékony 
tápanyagkörforgás:

Or. en

Módosítás 692
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A növényvédő szerek megfelelő 
felhasználása az 1107/2009/EK rendelet 
55. cikke értelmében, és különösen a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2009/128/EK 
irányelv 14. cikkében említett integrált 
növényvédelmi alapelveinek való 
megfelelés.

– A növényvédő szerek megfelelő 
felhasználása az 1107/2009/EK rendelet 
55. cikke értelmében, és különösen a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2009/128/EK 
irányelv 14. cikkében említett integrált 
növényvédelmi alapelveinek való 
megfelelés. Tanácsadás különösen az 
integrált növényvédelemmel és a 
peszticidek nem vegyi alternatíváinak –
köztük biológiai szabályozási intézkedések 
– alkalmazásával kapcsolatosan, ezáltal 
visszaszorítva vagy csökkentve a 
kórokozókat és azok hatását például 
természetes ellenfajok és természetes 
növényerősítők használatával, illetve 
munkahelyi biztonsági előírásokkal.

Or. en
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Módosítás 693
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A zárt ciklusú rendszerek előnyeire és a 
termelési költségeknek a gazdasági 
üzemen belül tartásához a 
gazdaságban/helyben használt 
tápanyagok hatékony körforgására 
vonatkozó információk, illetve az 
externalizált költségekre irányuló 
közkiadások csökkentésére és a tápanyag-
gazdálkodási tervekre vonatkozó 
információk

Or. en

Módosítás 694
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 5 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Információk a fenntartható, alacsony 
volumenű öntözési rendszerekről, illetve 
az esővízzel táplált rendszerek 
alkalmazásának optimalizálásáról, a 
hatékony vízhasználat előmozdítása 
érdekében. 

Or. en

Módosítás 695
Bas Eickhout
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 5 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A mezőgazdaság vízhasználatának 
csökkentésére vonatkozó információk –
beleértve a növényfaj megválasztását, a 
talaj humusztartalmának javítását – a 
vízmegtartó képesség javítása és az 
öntözési szükségletek csökkentése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 696
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek bejelentése: Állat- és növénybetegségek:

Or. en

Indokolás

A betegségekre vonatkozó tanácsadásnak a bejelentési kötelezettségeknél többre kell 
kiterjednie, és foglalkoznia kell legalább a betegség okával is.

Módosítás 697
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

– Az Európai Parlament és a Tanács 
2009. október 21-i 2009/128/EK irányelve 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról, beleértve az integrált 
növényvédelemre vonatkozó 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 698
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséges és termékeny talaj 
megőrzése:
– A talajbiótának és a talaj lazaságának 
egyszerű agronómiai módszerekkel –
például vetésforgóval és szerves 
trágyázással – való javítására, valamint a 
hosszú távú termékenységre, a termelési 
kapacitásra és a vízelvezetésre gyakorolt 
hatásra vonatkozó információk; a 
műtrágyázás túlzott használata és ennek a 
talaj egészségére, a vízszennyezésre és a 
mezőgazdasági üzem termelési költségeire 
gyakorolt hatása; a kártevők 
megjelenésének és elszaporodásának 
visszaszorítása a vetésforgó 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 699
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Innováció: Innováció (a fent említett valamennyi 
témakörre vonatkozik):

Or. en

Módosítás 700
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tájékoztatás az innovációra irányuló 
tevékenységekhez kapcsolódóan.

– Az európai innovációs partnerségek 
mezőgazdasági termelékenységre és 
fenntarthatóságra vonatkozó célkizűzései, 
a vidékfejlesztésről szóló uniós rendelet 
61. cikkének megfelelően.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP munkája és 
tevékenysége nem választható el a mezőgazdasági tanácsadó rendszertől.  Kölcsönös 
függőségüket és a közöttük lévő kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, hogy minél 
hasznosabbak és kiterjedtebbek legyenek. Az EIP célkitűzéseire, valamint a már létező 
operatív csoportokra és feladataikra vonatkozó tájékoztatás beillesztése a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer minimális alkalmazási körébe biztosítaná, hogy a gazdálkodók tisztában 
legyenek a folyamatban lévő tevékenységekkel, valamint előmozdítaná a két eszköz közötti 
további szinergiák kialakítását.

Módosítás 701
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 1 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tájékoztatás a vidékfejlesztésről szóló 
uniós rendelet 62. cikke értelmében 
létrehozott, már létező operatív 
csoportokról, azon belül feladataikról, 
valamint adott esetben a velük folytatott 
párbeszéd és együttműködés előmozdítása.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP munkája és 
tevékenysége nem választható el a mezőgazdasági tanácsadó rendszertől. Kölcsönös 
függőségüket és a közöttük lévő kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, hogy minél 
hasznosabbak és kiterjedtebbek legyenek. Az EIP célkitűzéseire, valamint a már létező 
operatív csoportokra és feladataikra vonatkozó tájékoztatás beillesztése a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer minimális alkalmazási körébe biztosítaná, hogy a gazdálkodók tisztában 
legyenek a folyamatban lévő tevékenységekkel, valamint előmozdítaná a két eszköz közötti 
további szinergiák kialakítását.

Módosítás 702
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tájékoztatás a vidékfejlesztésről szóló 
uniós rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdésében rögzített, a 
mezőgazdaságban a tudásátadásra és az 
innováció előmozdítására vonatkozó 
prioritások teljesítésére irányuló 
vidékfejlesztési programokról.

Or. en

Indokolás

A gazdálkodók tájékoztatása a mezőgazdaságban a tudásátadásra és az innováció 
előmozdítására vonatkozó prioritások teljesítésére irányuló, létező vidékfejlesztési 
programokról lehetővé teszi a gazdálkodók részvételét e programokban, valamint hozzájárul 
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az innovatívabb, termelékenyebb és versenyképesebb mezőgazdaság irányába történő 
elmozdulás felgyorsításához.

Módosítás 703
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bevált gyakorlatok cseréje, képzés és 
kapacitásépítés (a fent említett 
valamennyi témakörre vonatkozik)

Or. en

Módosítás 704
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont
(Ez a módosítás az SMR2-re – „Az Európai 
Parlament és a Tanács 2009/147/EK 
irányelve (2009. november 30.) a vadon 
élő madarak védelméről (HL L 20., 
2010.1.26., 7. o.)” – vonatkozik

Or. en

Indokolás

A művelés alá vont területeken élő madarak védelme szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
madárvédelmi irányelv 5. cikkének a vadon élő madarak szándékos elpusztításával és 
befogásával, a tojások és fészkek károsításával, valamint a madarak szándékos zavarásával 
kapcsolatos a), b) és d) pontjait újra beillesszék a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (SMR) közé.
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Módosítás 705
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

SMR: Jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmény (statutory management 
requirement)

SMR: Jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmény (statutory management 
requirement)

GAEC: A földterület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozó előírások
(Standards for good agricultural and 
environmental condition of land)

GAEC: A gazdálkodási rendszerek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozó előírások (Standards for good 
agricultural and environmental condition of
farming systems)

Or. en

Módosítás 706
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma cím „Víz”

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Víz Vízvédelem és hatékony 
tápanyagkörforgás

Or. en

Módosítás 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma cím „Víz” – SMR 1 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. és 5. cikk A cselekvési programnak, valamint a 
nitrátszennyezésnek kitett területeken 
található gazdaságok esetében a helyes 
mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozóan a 
tagállamok által a 4. és az 5. cikknek 
megfelelően létrehozott szabályoknak való 
megfelelés 

Or. es

Módosítás 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. és 5. cikk A cselekvési programnak, valamint a 
veszélyeztetett területeken található 
gazdaságok esetében a helyes gyakorlatra 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés 

Or. es

Indokolás

A tagállamok általános kötelezettségeire vonatkozó irányelvek egyes cikkeire való hivatkozás 
helyett a kedvezményezettek által betartandó konkrét előírásokra kellene hivatkozni.

Módosítás 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a 
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vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról

Or. en

Indokolás

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Módosítás 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új) – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk, 11. cikk (3) bekezdés e) pont, 11. 
cikk (3) bekezdés g) pont, 11. cikk (3) 
bekezdés h) pont, 11. cikk (3) bekezdés i) 
pont, 11. cikk (3) bekezdés j) pont

Or. en

Indokolás

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Módosítás 711
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról

Or. en

Módosítás 712
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új) – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk, 11. cikk (3) bekezdés e) pont, 11. 
cikk (3) bekezdés g) pont, 11. cikk (3) 
bekezdés h) pont, 11. cikk (3) bekezdés i) 
pont, 11. cikk (3) bekezdés j) pont

Or. en

Módosítás 713
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2000/60/EK irányelv (2000. október 23.) a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról 

Or. en
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Módosítás 714
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – SMR 1 a (új) – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk, 11. cikk (3) bekezdés e) és g–j) 
pont

Or. en

Módosítás 715
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – GAEC 3

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felszín alatti vizek szennyezés elleni 
védelme: a felszín alatti vizekbe való 
közvetlen kibocsátás tilalma és a felszín 
alatti vizeknek a 80/68/EGK irányelv 
mellékletében felsorolt veszélyes anyagok 
talajra történő kibocsátása és a talajon 
keresztül való átszivárgása révén okozott 
közvetett szennyezésének megelőzése

törölve

Or. fr

Módosítás 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – GAEC 3

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felszín alatti vizek szennyezés elleni 
védelme: a felszín alatti vizekbe való 
közvetlen kibocsátás tilalma és a felszín 

A növényvédő szerek megfelelő 
alkalmazása; kizárólag engedélyezett 
termékek használata, az ajánlott 
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alatti vizeknek a 80/68/EGK irányelv 
mellékletében felsorolt veszélyes anyagok 
talajra történő kibocsátása és a talajon 
keresztül való átszivárgása révén okozott 
közvetett szennyezésének megelőzése

mennyiségben és a címkén szereplő 
ajánlásoknak megfelelően. Nyilvántartás 
vezetése, mely tartalmazza az alkalmazott 
termék nevét, képletét, alkalmazásának 
dátumát, az alkalmazás helyszínét 
(parcella), az alkalmazó személy nevét és 
képesítésének szintjét, az alkalmazott 
mennyiséget, valamint az alkalmazás 
módját

Or. es

Indokolás

Amint a tagállamok átültetik nemzeti jogukba, a 200/60/EK rendelet része lesz a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségeknek. Ezt az előírást tehát törölni kell, és olyannal 
kell felváltani, amely megelőző jellegű és ellenőrizhető.

Módosítás 717
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Víz” – GAEC 3 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági terület 
felvevőképességéhez viszonyított 
maximális állománysűrűség 

Or. en

Módosítás 718
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 4

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minimális talajborítás törölve

Or. de
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Módosítás 719
 Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 4

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minimális talajborítás törölve

Or. en

Módosítás 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 4

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minimális talajborítás A fás szárú termesztett növényekkel 
borított lejtős területen a talajborítás
megőrzése (vadon növő vagy termesztett) 
füves növényzet segítségével, kivéve ha az 
elvonhatja a tápanyagot a termesztett 
növénytől

Or. es

Indokolás

A Bizottság megfogalmazása rendkívül általános, és a jogszabály alkalmazása során 
problémákhoz vezethet.

Módosítás 721
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 5

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termőhely-specifikus minimális 
földgazdálkodás az erózió korlátozására

törölve

Or. de

Módosítás 722
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 5

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termőhely-specifikus minimális 
földgazdálkodás az erózió korlátozására 

törölve 

Or. en

Módosítás 723
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 6

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása, beleértve a tarlóégetés 
tilalmát

törölve 

Or. en

Módosítás 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 6

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása, beleértve a tarlóégetés
tilalmát

A tarlóégetés tilalma, kivéve növény-
egészségügyi okokból és 
maradványanyagok eltávolítása esetén

Or. es

Indokolás

A tarlóégetés az egyik legkárosabb gyakorlat.

Módosítás 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 6

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása, beleértve a tarlóégetés tilalmát

A talaj szervesanyag-tartalmának
megfelelő gyakorlatok révén történő
fenntartása, beleértve a tarlóégetés tilalmát

Or. en

Módosítás 726
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát

törölve

Or. de
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Módosítás 727
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát

törölve

Or. fr

Módosítás 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát

törölve

Or. en

Indokolás

A vizes élőhelyek és a jelentős kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok védelme és az első 
szántás tilalma rendkívül diszkriminatív egyes tagállamok számára. A szénben gazdag talajok 
aránya egyes tagállamokban sokkal magasabb a többinél. Egy ilyen intézkedést az egyes 
gazdaságok szintjén kell meghozni. Számos olyan eset adódhat, amikor az első szántás tilalma 
megakadályozza az adott gazdaság szükséges strukturális fejlesztését.

Módosítás 729
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát

törölve

Or. en

Módosítás 730
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve a szántás és az
átalakítás tilalmát

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás logikusabb, ha a cél a szén szántás során történő felszabadulásának 
megakadályozása: ha egy szénben gazdag tőzeges talajt vagy vizes élőhelyet több éve 
felszántottak, nem vonatkozna rá a szabály, pedig a szénfelszabadulás és az ásványosodás 
továbbra is jelentős.

Módosítás 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok

A vizes élőhelyek, a tőzeglápok és a
mocsaras területek védelme, beleértve az 



AM\910034HU.doc 177/195 PE494.482v02-00

HU

védelme, beleértve az első szántás tilalmát1 első szántás tilalmát1

____________________ ____________________

Az 1120/2009/EK rendelet 2. cikke a) 
pontja szerint – legkésőbb 2011-ben –
szántóterületként meghatározott és a(z) 
DP/xxx/EU rendelet 4. cikkének f) 
pontjában a szántóterületre vonatkozó 
fogalommeghatározásnak megfelelő vizes 
élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok
szántása nem tekinthető első szántásnak.

Az 1120/2009/EK rendelet 2. cikke a) 
pontja szerint – legkésőbb 2011-ben –
szántóterületként meghatározott és a(z) 
DP/xxx/EU rendelet 4. cikkének f) 
pontjában a szántóterületre vonatkozó 
fogalommeghatározásnak megfelelő vizes 
élőhelyek, tőzeglápok és mocsaras 
területek szántása nem tekinthető első 
szántásnak.

Or. es

Módosítás 732
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Talaj és szénkészlet” – GAEC 7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát1

A vizes élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok 
védelme, beleértve az első szántás tilalmát1

____________________ ____________________
1 Az 1120/2009/EK rendelet 2. cikke a) 
pontja szerint – legkésőbb 2011-ben –
szántóterületként meghatározott és a(z) 
DP/xxx/EU rendelet 4. cikkének f) 
pontjában a szántóterületre vonatkozó 
fogalommeghatározásnak megfelelő vizes 
élőhelyek és a jelentős 
kötöttszénkészletekkel rendelkező talajok
szántása nem tekinthető első szántásnak.

1 A gyepterületek szántása, amennyiben 
azonnal újra fűvel vetik be, nem tekinthető 
első szántásnak

Or. en

Módosítás 733
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont

Or. en

Indokolás

A madárvédelmi irányelv cikkeit eltávolították a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (SMR) közül. Ezek a vadon élő madarak szándékos elpusztítására és 
befogására, a tojások és fészkek károsítására, valamint a madarak szándékos zavarására 
vonatkoznak. Szeretnénk, ha ezek a cikkek visszakerülnének az SMR-be, mivel egyértelműen 
bizonyítható, hogy a madarak, különösen a ragadozó madarak és az énekesmadarak 
szándékos elpusztítása jelenleg is probléma a mezőgazdasági területeken és a KAP 
kedvezményezettjeinél. A KAP-kifizetésekre irányuló szankciók kilátásba helyezése rendkívül 
hatékony elrettentő eszköznek bizonyul.

Módosítás 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont

Or. en

Módosítás 735
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat



AM\910034HU.doc 179/195 PE494.482v02-00

HU

II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont

Or. en

Indokolás

Az jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (SMR) közül eltávolított, a vadon élő 
madarak szándékos elpusztításával és befogásával, a tojások és fészkek károsításával, 
valamint a madarak szándékos zavarásával kapcsolatos cikkek (a 2009/147/EK madárvédelmi 
irányelv 5. cikkének a), b) és d) pontja) visszaillesztése.

Módosítás 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont

Or. en

Indokolás

A Bizottság eltávolította a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv 5. cikkének a), b) és d) 
pontját a jogszabályban foglalt jelenlegi gazdálkodási követelmények (SMR) közül. Ezek a 
vadon élő madarak szándékos elpusztítására és befogására, a tojások és fészkek károsítására, 
valamint a madarak szándékos zavarására vonatkoznak. Egyértelműen bizonyítható, hogy a 
madarak, különösen a ragadozó madarak és az énekesmadarak szándékos elpusztítása 
jelenleg is probléma a mezőgazdasági területeken és a KAP kedvezményezettjeinél. Ezért a 
GAEC oly módon történő kiegészítése, hogy magába foglalja a madarak költési ideje alatt a 
sövényvágást és a fák kivágását, nem indokolja kellően a madárvédelmi irányelv cikkeinek 
eltávolítását.

Módosítás 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

A tagállamok által a különleges 
madárvédelmi területekre vonatkozó, a 4.
cikk (4) bekezdése értelmében 
meghatározott intézkedések betartása

Or. es

Módosítás 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

A vadon élő madarak szempontjából 
fontos területeken a mezőgazdasági 
tevékenység korlátozására irányuló 
rendelkezések, valamint a különleges 
madárvédelmi területekre alkalmazandó 
kötelezettségek tiszteletben tartása

Or. es

Indokolás

A tagállamok általános kötelezettségeire vonatkozó irányelvek egyes cikkeire való hivatkozás 
helyett a kedvezményezettek által betartandó konkrét előírásokra kellene hivatkozni.

Módosítás 739
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés 6. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdés, 13. 
cikk (1) bekezdés a) pont

Or. en

Indokolás

Az jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (SMR) közül eltávolított, a Natura 2000 
hálózathoz tartozó területeket valószínűleg nagymértékben befolyásoló tervezési döntések és 
egyéb projektek hatásaival, a munkálatok előrehaladta esetén keletkezett károkra vonatkozó 
kiegyenlítő intézkedésekkel, valamint a vadon élő védett növényfajok szándékos 
elpusztításával kapcsolatos cikkek (a 92/43/147/EGK élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) 
és (4) bekezdése és 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja) visszaillesztése.

Módosítás 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés 6. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdés, 13. 
cikk (1) bekezdés a) pont

Or. en

Indokolás

A Bizottság eltávolította a 92/43/EGK madárvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) 
bekezdését, valamint 13. cikke (1) bekezdésének a) pontját a jogszabályban foglalt jelenlegi 
gazdálkodási követelmények (SMR) közül. Ezek a nemzeti hatóságok azon kötelezettségeivel 
kapcsolatosak, hogy felmérjék a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket valószínűleg 
nagymértékben befolyásoló terveket és projekteket, valamint a projekt megvalósítása esetén 
enyhítsék a területet ért károkat. Semmi ok arra, hogy ezek a cikkek ne szerepeljenek az SMR-
ben.

Módosítás 741
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés 6. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdés, 13. 
cikk (1) bekezdés a) pont

Or. en

Indokolás

Az élőhelyvédelmi irányelv cikkeit eltávolították a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (SMR) közül. Ezek egyrészt a nemzeti hatóságok azon kötelezettségeivel 
kapcsolatosak, hogy felmérjék a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket valószínűleg 
nagymértékben befolyásoló terveket és projekteket, valamint a projekt megvalósítása esetén 
enyhítsék a területet ért károkat, másrészt a vadon élő védett növényfajok szándékos 
elpusztítására vonatkoznak. Szeretnénk, ha ezek a cikkek visszakerülnének az SMR-be.

Módosítás 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés 6. cikk (1) és (2) bekezdés, 13. cikk (1) 
bekezdés a) pont

Or. en

Módosítás 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés A természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelmére 
vonatkozóan a tagállamok által a 6. cikk
(1) és (2) bekezdése értelmében 
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meghatározott kötelező érvényű 
intézkedések betartása

Or. es

Módosítás 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés A különleges természetmegőrzési 
területekre vonatkozóan megállapított 
gazdálkodási tervek tiszteletben tartása

Or. es

Indokolás

A tagállamok általános kötelezettségeire vonatkozó irányelvek egyes cikkeire való hivatkozás 
helyett a kedvezményezettek által betartandó konkrét előírásokra kellene hivatkozni.

Módosítás 745
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Biológiai sokféleség” – SMR 3 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2009. október 21-i 
2009/128/EK irányelvből eredő releváns 
intézkedések

Or. en
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Módosítás 746
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát, 
és az invazív fajok és kártevők 
elkerülésére irányuló lehetséges 
intézkedéseket

törölve

Or. de

Módosítás 747
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát, 
és az invazív fajok és kártevők 
elkerülésére irányuló lehetséges 
intézkedéseket

törölve

Or. fr
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Módosítás 748
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát, 
és az invazív fajok és kártevők elkerülésére 
irányuló lehetséges intézkedéseket

A táj jellegzetességeinek megőrzése, 
beleértve adott esetben a természetes és 
féltermészetes élőhelyeket, sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát; 
A mezőgazdasági területeken található 
valamennyi féltermészetes élőhely1

megtartása, ideértve a gyepterületeket, az 
erdőterületeket, a cserjéseket és a vizes 
élőhelyeket.  A gazdálkodók az illetékes 
hatóság jóváhagyása nélkül nem 
kezdhetnek új lecsapolást, szántást, 
területtisztítást, szintkiegyenlítést és 
újravetést, műveletlen területen vagy 
féltermészetes területen nem indíthatnak 
művelést; az állandó kultúrák jó vegetatív 
állapotban tartását;  és az invazív fajok és 
kártevők elkerülésére irányuló lehetséges 
intézkedéseket  
____________________
1 A féltermészetes területek olyan 
növényzetből állnak, amelyek megőrzése 
legeltetéssel és/vagy kaszálással zajlik, és 
amelyeket nem szántanak fel, nem vetnek 
be, illetve nem kezelnek mesterséges 
műtrágyával vagy biocid anyagokkal.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyrészt olyan természetes és féltermészetes élőhelyekre vonatozik, amelyeket 
tájképi elemnek lehet tekinteni, másrészt olyan féltermészetes területekre, amelyek nem 
minősülnek annak. A féltermészetes területeket egyrészt közvetlenül lehet mezőgazdasági 
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célokra használni (legeltetés/kaszálás), másrészt közvetetten, ugyanis a beporzók, illetve a 
kártevő fajokat természetes módon pusztító ragadozók számára élelmiszerforrásként és 
menedékként agroökológiai értékkel bírnak.

Módosítás 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát,
és az invazív fajok és kártevők 
elkerülésére irányuló lehetséges 
intézkedéseket

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát,
valamint a nem kívánt növényzet, például
az invazív fajok mezőgazdasági területen 
történő elterjedésének megelőzésére
irányuló valamennyi ésszerű lépés 
megtétele;

Or. en

Módosítás 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát, 

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat és az 
invazív fajok és kártevők elkerülésére 
irányuló lehetséges intézkedéseket  
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és az invazív fajok és kártevők elkerülésére 
irányuló lehetséges intézkedéseket

Or. es

Indokolás

Az ebben a dokumentumban tett javaslat értelmében ezek az általános madárvédelmi 
rendelkezések már az RGL2 részét képezik.

Módosítás 751
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát,
és az invazív fajok és kártevők elkerülésére 
irányuló lehetséges intézkedéseket

A táj jellegzetességeinek megőrzése, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát; 
és az invazív fajok és kártevők elkerülésére 
irányuló megfelelő intézkedéseket  

Or. en

Indokolás

Az agresszív módon terjeszkedő invazív fajok drasztikus módon csökkentik a biológiai 
sokféleséget és csökkentik az agrár-ökoszisztémák és a féltermészetes ökoszisztémák ellenálló 
képességét az áradásokkal, aszállyal és kártevőkkel szemben, melyek előfordulása az 
éghajlatváltozás következtében egyre nő. Elő kell írni legalább a jelentéstételt és az 
alapintézkedések megtételét. Az előírás teljes törlése nem megoldás: a gyors és korai 
fellépéssel közpénzeket lehet megspórolni – minél hosszabb ideig tart egy fertőzés, annál 
drágább és nehezebb annak felszámolása.

Módosítás 752
Bas Eickhout
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8 a 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági területek minimális 
megőrzése annak biztosítása érdekében, 
hogy a mezőgazdasági terület a táj 
rombolását és a biológiai sokféleség 
csökkenését megakadályozó állapotban 
maradjon. E követelményeknek ki kell 
terjedniük az állatállomány sűrűségére 
és/vagy megfelelő legeltetési/kaszálási 
rendszerekre és az állandó 
növénykultúrák jó vegetatív állapotban 
tartására. 

Or. en

Indokolás

A minimális fenntartásra vonatkozó követelményeknek nem szabad a tájképi jellemzők, 
például a sövények és fák megőrzésére korlátozódniuk. Annak biztosítására kell törekedniük, 
hogy ne csorbuljanak a mezőgazdasági területek környezeti értékei (táj, biológiai sokféleség, 
szénmegkötés, talajvédelem) a megművelés és az intenzifikáció által, illetve hogy a 
mezőgazdasági területeket legalább olyan alapkövetelmények alapján tartsák fenn, amelyek a 
tevékenységek minimális szinten tartásával (például legeltetéssel, kaszálással, stb.) 
megakadályozzák a táj rombolását és a biológiai sokféleség csökkenését.

Módosítás 753
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje”– GAEC 8 b 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó legelők védelme a gazdaságok 
szintjén szántási tilalom bevezetésével  

Or. en
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Módosítás 754
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Élelmiszer-biztonság” – SMR 5

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. 
április 29.) az egyes hormon- vagy 
tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-
agonistáknak az állattenyésztésben 
történő felhasználására vonatkozó 
tilalomról (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.)

törölve

Or. fr

Módosítás 755
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Élelmiszer-biztonság” – SMR 5 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk a), b), d) és e) pont, 4., 5. és 7. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 756
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 6

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. 
július 15.) a sertések azonosításáról és 
nyilvántartásáról (HL L 213., 2005.8.8., 
31. o.)

törölve



PE494.482v02-00 190/195 AM\910034HU.doc

HU

Or. de

Módosítás 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 6 – utolsó 
oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3., 4. és 5. cikk 4. és 5. cikk

Or. en

Módosítás 758
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 7 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről (HL L 
204., 2000.8.11., 1. o.)

törölve

Or. de

Módosítás 759
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. törölve
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december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.)

Or. de

Módosítás 760
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatbetegségek” – SMR 9

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) 
egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzésére, az ellenük való védekezésre 
és a felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 
1. o.) 

törölve

Or. fr

Módosítás 761
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatbetegségek” – SMR 9 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7., 11., 12., 13. és 15. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 762
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló fellépések” (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló 
fellépések 

Or. en

Indokolás

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Módosítás 763
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az antimikrobiális rezisztenciára irányuló fellépések” (új) –
GAEC 8 c (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság cselekvési terve az 
antimikrobiális rezisztenciából származó 
növekvő kockázatok megakadályozására 
(COM(2011) 748 final, 2011.11.15.). Az 
élelmiszer-termelő állatok esetében: A 
fertőzések megelőzését célzó helyes 
gazdálkodási gyakorlatok, ideértve az 
állománysűrűség határértékeit, a 
kezelések és a megelőzés dokumentációját, 
a döntő fontosságú antimikrobás szerek 
nem alkalmazását 

Or. en
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Indokolás

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Módosítás 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet  – Fő téma „Növényvédő szerek” – SMR 10 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. cikk első és második mondat A növényvédő szerek megfelelő 
használata és maradéktalan megfelelés az 
integrált növényvédelemnek, a 
2009/128/EK irányelvvel összhangban

Or. es

Módosítás 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Növényvédő szerek” – SMR 10 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. cikk első és második mondat A növényvédő szerek megfelelő 
alkalmazása; kizárólag engedélyezett 
termékek használata, az ajánlott
mennyiségben és a címkén szereplő 
ajánlásoknak megfelelően. Nyilvántartás 
vezetése, mely tartalmazza az alkalmazott 
termék nevét, képletét, alkalmazásának 
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dátumát, az alkalmazás helyszínét (az 
érintett parcellát), az alkalmazó személy 
nevét és képesítésének szintjét, az 
alkalmazott mennyiséget, valamint az 
alkalmazás módját

Or. es

Módosítás 766
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatjólét” – SMR 13 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 1999. július 19-i 1999/74/EK 
irányelve a sertések védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
(HL L 203., 1999.8.3., 53–57. o.)

Or. en

Módosítás 767
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatjólét” – SMR 13 a (új) – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3., 4. és 6. cikk

Or. en

Módosítás 768
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatjólét” – SMR 13 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 2007. június 28-i 2007/43/EK 
irányelve a hústermelés céljából tartott 
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csirkék védelmét szolgáló 
minimumszabályok megállapításáról (HL 
L 182, 2007.7.12., 19–28. o.)

Or. en

Módosítás 769
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Állatjólét” – SMR 13 b (új) – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. és 4. cikk (6. pont)

Or. en


