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Módosítás 770
George Lyon, Britta Reimers

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

Indokolás

Ez a pontosítás azért szükséges, mert a jelenlegi normák előírják a „megfelelő gyakorlatok” 
alkalmazását. Ezen GAEC esetében tehát a hangsúlyt a pozitív gyakorlatok előmozdítására 
kell helyezni.

Módosítás 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

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 madárvédelmi irányelv cikkeit be kell venni a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények közé. Ezek a vadon élő madarak szándékos elpusztítására és befogására, a 
tojások és fészkek károsítására, valamint a madarak szándékos zavarására vonatkoznak. A 
KAP-kifizetésekre irányuló szankciók kilátásba helyezése rendkívül hatékony elrettentő 
eszköznek bizonyul, és ezeknek a cikkeknek ezért vissza kell kerülniük az SMR-ek közé.

Módosítás 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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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

Az élőhelyvédelmi irányelv cikkeit be kell venni a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények közé. 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.  

Módosítás 773
George Lyon, Britta Reimers

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  
mezőgazdasági területen történő 
elterjedésének megelőzésére irányuló
valamennyi ésszerű lépés megtétele.

Or. en

Indokolás

A szövegezés és a status quo pontosítása az ezen GAEC-hez tartozó jelenlegi előírásokhoz 
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képest.

Módosítás 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8 a 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

GAEC 8a
A mezőgazdasági területek minimális 
megőrzése annak biztosítása érdekében, 
hogy a mezőgazdasági terület a táj 
rombolását és a biológiai sokféleség 
csökkenését megakadályozó állapotban 
maradjon. Az előírásoknak ki kell 
terjedniük az állatállomány sűrűségére 
és/vagy a megfelelő legeltetési/kaszálási 
rendszerekre és az állandó 
növénykultúrák jó vegetatív állapotban 
tartására. 

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági területek minimális megőrzésére irányuló előírások elengedhetetlenek. 
Ezeknek annak biztosítására kell törekedniük, hogy a megművelés és az intenzifikálás által ne 
csorbuljanak a féltermészetes mezőgazdasági területek különleges környezeti értékei (táj, 
biológiai sokféleség, szénmegkötés, talajvédelem), illetve hogy a mezőgazdasági területeket 
legalább olyan alapkövetelmények alapján tartsák fenn, amelyek megakadályozzák a táj 
rombolását és a biológiai sokféleség csökkenését. 

Módosítás 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – Fő téma „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8 b 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

GAEC 8b
A mezőgazdasági területeken található 
valamennyi féltermészetes élőhely1

megtartása, ideértve a gyepterületeket, az 
erdőterületeket, a cserjéseket és a vizes 
élőhelyeket. A gazdálkodók műveletlen 
területen vagy féltermészetes területen az 
illetékes hatóság jóváhagyása nélkül nem 
kezdhetnek új lecsapolást, szántást, 
területtisztítást, szintkiegyenlítést, 
újravetést, és nem indíthatnak művelést.
____________________

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

A féltermészetes élőhelyek minimális megőrzésére irányuló előírások elengedhetetlenek. 
Ezeknek annak biztosítására kell törekedniük, hogy (a KHV-irányelvben foglaltaknak 
megfelelően) a megművelés és az intenzifikálás által ne csorbuljanak a féltermészetes 
mezőgazdasági területek különleges környezeti értékei (táj, biológiai sokféleség, 
szénmegkötés, talajvédelem), illetve hogy a mezőgazdasági területeket legalább olyan 
alapkövetelmények alapján tartsák fenn, amelyek megakadályozzák a táj rombolását és a 
biológiai sokféleség csökkenését. 

Módosítás 776
George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
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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

Indokolás

A 3. cikk az azonosítási és nyomon követési rendszer elemeit határozza meg, amelyet a 
tagállam, nem pedig a termelő irányít. Ezért azt ki kell vonni a kölcsönös megfeleltetés 
hatálya alól.

Módosítás 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 8 – utolsó 
oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3., 4. és 5. cikk 4. és 5. cikk

Or. en

Indokolás

A 3. cikk az azonosítási és nyomon követési rendszer elemeit határozza meg, amelyet a 
tagállam, nem pedig a termelő irányít. Ezért azt ki kell vonni a kölcsönös megfeleltetés 
hatálya alól.

Módosítás 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fő téma „Az állatok azonosítása és nyilvántartása” – SMR 8 – utolsó 
oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3., 4. és 5. cikk 3. cikk, 4. cikk (a (6) bekezdés kivételével, 
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valamint 5. cikk

Or. en

Indokolás

Egyértelmű ugyan, hogy az elveszített füljelzőket pótolni kell, a javasolt módosítás azonban 
felismeri, hogy a gazdálkodók nem tehetnek a füljelzők elveszítéséről. Ezért az a legkevesebb, 
hogy az elveszített füljelzők azonnali pótlására irányuló kötelezettséget nem vesszük be a 
büntetést magával vonó kölcsönös megfeleltetési követelmények közé. 

Módosítás 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

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. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) 

A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) 1
____________________

1 A Bizottság iránymutatásokat bocsát ki a 
tagállamok számára az alkalmazandó 
szabályoknak a kölcsönös megfeleltetés 
szempontjából történő értelmezéséről. 
Ezek az iránymutatások megfelelő 
mértékű rugalmasságot biztosítanak az 
egyes gazdaságok szintjén annak 
érdekében, hogy a 21/2004/EK tanácsi 
rendelet végrehajtása során tiszteletben 
tartsák az arányosság elvét, ugyanakkor 
ne tévesszék szem elől a jogszabály 
szellemiségét, és biztosítsák az állatok
mozgásának teljes körű nyomon 
követhetőségét.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az előadónak a preambulumbekezdésekhez fűzött 4. módosításához 
kapcsolódik.


