
PR\881154HU.doc PE474.052v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2011/0280(COD)

30.5.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0625/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos



PE474.052v01-00 2/73 PR\881154HU.doc

HU

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0625/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0625/2),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7–0336/2011),

– tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra, és különösen az ahhoz csatolt, a gyapotra 
vonatkozó 4. jegyzőkönyv (6) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. március 8-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére2,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-i véleményére3,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési 
Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze 
jelzésül szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatási rendszerekkel kapcsolatos 
olyan új jogszabályok figyelembevétele 
érdekében, amelyek e rendelet 
hatálybalépését követően kerülhetnek 
elfogadásra, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási rendszerek
jegyzékének módosítása céljából.

(8) A támogatási rendszerekkel kapcsolatos 
olyan új jogszabályok figyelembevétele 
érdekében, amelyek e rendelet 
hatálybalépését követően kerülhetnek 
elfogadásra, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a támogatási rendszerek e 
rendelet I. mellékletében meghatározott 
jegyzékének módosítása céljából.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: az e rendelet szerinti 
támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 
további meghatározások megállapítása,
azon keret létrehozása, amelyen belül a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken 
elvégzendő minimumtevékenységeket, a 
termelők által teljesítendő azon 

(9) Új konkrét szempontok 
figyelembevétele, valamint a 
kedvezményezettek jogainak védelme 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célokból: azon keret létrehozása, 
amelyen belül a tagállamoknak meg kell 
határozniuk a természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken elvégzendő 
minimumtevékenységeket, a termelők által 
teljesítendő azon kritériumokat, amelyek 
alapján úgy tekinthető, hogy a termelő 
megfelelt a mezőgazdasági terület – azaz 
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kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre 
vonatkozóan a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

szántóterület, állandó gyepterület és 
hagyományos legelők vagy állandó 
kultúrák által elfoglalt bármely terület –
kultúrállapotban tartására vonatkozó 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kedvezményezettek jogainak 
védelme érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a pénzügyi fegyelem 
következtében a tagállamok által a 
mezőgazdasági termelők esetében 
alkalmazandó csökkentések kiszámítási 
alapjára vonatkozó szabályok elfogadása 
céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
természetes és jogi személyek részesültek 
támogatásban, akiknek az üzleti 
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sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek. 
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében, 
valamint azért, hogy a támogatás a 
nemzeti valósághoz minél közelebb álljon, 
kívánatos, hogy az egyes tagállamokra 
bízzák az aktív mezőgazdasági termelő 
fogalmának meghatározását. Ilyen módon 
eljárva a tagállamok nem nyújtanak
közvetlen támogatást fuvarozó 
vállalatoknak, repülőtereknek, 
ingatlanvállalatoknak, sportpályát 
működtető vállalkozásoknak, 
kempingeknek vagy bányavállalatoknak,
hacsak nem tudják bizonyítani, hogy 
megfelelnek az aktív mezőgazdasági 
termelőt jellemző kritériumoknak. Mivel a 
részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag 
kisszámú nagyobb kedvezményezett kapja. 
A jövedelemtámogatási célkitűzés 
hatékony megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 

(15) A közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
eloszlására jellemző, hogy a kifizetések 
aránytalanul nagy részét viszonylag 
kisszámú nagyobb kedvezményezett kapja. 
A jövedelemtámogatási célkitűzés 
hatékony megvalósításához a 
méretgazdaságosságból kifolyólag a 
nagyobb kedvezményezetteknek nincs 
szükségük a kisebb kedvezményezettekkel 
megegyező mértékű támogatásra. Ezen 
túlmenően alkalmazkodási potenciáljuknak 
köszönhetően a nagyobb 
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kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálásának 
hatékony megvalósítása érdekében 
kívánatos előírni, hogy a tagállamok 
kritériumokat állapítsanak meg annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az említett 
maximalizálás hatásait jogellenes módon 
elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az innovációhoz.

kedvezményezettek alacsonyabb 
támogatási szint mellett is könnyebben 
működnek Ezért a kifizetések 
mezőgazdasági termelők közötti jobb 
elosztása érdekében méltányos bevezetni 
egy olyan rendszert, amelynek keretében a 
nagyobb kedvezményezettek esetében a 
támogatási szint fokozatosan csökken, 
majd végül maximalizálásra kerül. Indokolt 
ugyanakkor, hogy a szóban forgó rendszer 
figyelembe vegye a fizetett munka 
intenzitását, hogy a magas foglalkoztatási 
létszámú nagy mezőgazdasági üzemeket ne 
érjék aránytalan hatások. A szóban forgó 
felső határokat azonban az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok támogatására 
irányuló kifizetésekre nem célszerű 
alkalmazni, mivel ezáltal csökkenhetnek az 
intézkedés által elérni kívánt pozitív 
hatások. A kifizetések maximalizálását 
nem kell alkalmazni azon szövetkezetekre 
és más jogi személyekre, amelyek több, 
közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelőből álló csoportot 
alkotnak, és amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokkal foglalkoznak, hogy 
azokat tagjaik között elosszák. A 
kifizetések maximalizálásának hatékony 
megvalósítása érdekében kívánatos előírni, 
hogy a tagállamok kritériumokat 
állapítsanak meg annak megakadályozása 
érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
az említett maximalizálás hatásait 
jogellenes módon elkerüljék. A nagyobb 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
csökkentéséből és maximalizálásából 
származó bevételeknek indokolt azokban a 
tagállamokban maradniuk, ahol 
keletkeztek, és azokat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(vidékfejlesztésről szóló rendelet) szerinti 
olyan projektek finanszírozására fordítani, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
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az innovációhoz.

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében, 
különös tekintettel a közvetlen kifizetések 
mezőgazdasági termelők számára történő 
kifizetésének eljárási rendjére és a 
vidékfejlesztési célokra történő 
átcsoportosításra, minden tagállamra 
vonatkozóan nettó felső határt kell 
megállapítani a mezőgazdasági termelők 
számára a maximalizálás alkalmazása után 
kifizetendő összegek korlátozása céljából. 
Az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 
247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 
egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb 
égei-tengeri szigetek javára történő 
meghatározásáról, valamint az 
1782/2003/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2006. szeptember 18-i 
1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső határok 
tekintetében nem kell figyelembe venni 
ezeket a közvetlen kifizetéseket.

(16) A támogatásmaximalizálás 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében, 
különös tekintettel a közvetlen kifizetések 
mezőgazdasági termelők számára történő 
kifizetésének eljárási rendjére és a 
vidékfejlesztési célokra történő 
átcsoportosításra, minden tagállamra és 
adott esetben a tagállamokon belül 
különböző régiókra vonatkozóan nettó 
felső határt kell megállapítani a 
mezőgazdasági termelők számára a 
maximalizálás alkalmazása után 
kifizetendő összegek korlátozása céljából. 
Az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 
247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 
egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb 
égei-tengeri szigetek javára történő 
meghatározásáról, valamint az 
1782/2003/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2006. szeptember 18-i 
1405/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően a KAP keretében nyújtott 
támogatás sajátosságainak és annak a 
ténynek a figyelembevétele érdekében, 
hogy a szóban forgó közvetlen 
kifizetésekre nem vonatkozik a 
támogatásmaximalizálás, az érintett 
tagállamokra vonatkozó nettó felső határok 
tekintetében nem kell figyelembe venni 
ezeket a közvetlen kifizetéseket.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül –
beleértve a 73/2009/EK rendelet alapján 
meghatározott egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokat is – az egyes mezőgazdasági 
területek között megfelelőbb legyen, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
létrehozott, majd a 73/2009/EK rendelet 
keretében folytatott egységes támogatási 
rendszert – amelynek eredményeképpen a 
korábbi támogatási mechanizmusok a 
termeléstől független közvetlen kifizetések 
egységes rendszerében egyesítésre kerültek 
– indokolt egy új, alaptámogatási 
rendszerrel felváltani. A szóban forgó 
változás nyomán az említett rendeletek 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
érvényességének le kell járnia, valamint új 
jogosultságokat kell kiosztani, habár ez 
utóbbi is a rendszer alkalmazásának első 
évében a mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő támogatható hektárszámon 
alapulna. 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás elosztása az Unión belül –
beleértve a 73/2009/EK rendelet alapján 
meghatározott egységes területalapú 
támogatási rendszert alkalmazó 
tagállamokat is – az egyes mezőgazdasági 
területek között megfelelőbb legyen, a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
létrehozott, majd a 73/2009/EK rendelet 
keretében folytatott egységes támogatási 
rendszert – amelynek eredményeképpen a 
korábbi támogatási mechanizmusok a 
termeléstől független közvetlen kifizetések 
egységes rendszerében egyesítésre kerültek 
– indokolt egy új, alaptámogatási 
rendszerrel felváltani. A szóban forgó 
változás nyomán az említett rendeletek 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
érvényességének le kell járnia, valamint új 
jogosultságokat kell kiosztani, habár ez 
utóbbi is a rendszer alkalmazásának első 
évében a mezőgazdasági termelő 
birtokában lévő támogatható hektárszámon 
alapulna. Azon tagállamoknak (vagy 
régióknak) azonban, amelyek az egységes 
támogatási rendszert a regionális modell 
alapján működtették, lehetőséget kell 
biztosítani, hogy úgy döntsenek, nem 
hagyják lejárni a támogatási 
jogosultságokat.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági 
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a tagállamok 
között a közvetlen jövedelemtámogatást 
méltányosabban elosztani: ehhez a 
támogatási szintet jobban el kell választani 
a korábbi referenciáktól, valamint jobban 
kell érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Helyénvaló, 
hogy azok a tagállamok, amelyek esetében 
a közvetlen kifizetések szintje elmarad az 
átlag 90%-ától, a közvetlen kifizetések 
meglévő szintje és az uniós átlag 90%-a 
közötti különbség egyharmadát kipótolják. 
A támogatási szintek közelítését indokolt 
arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyek 
közvetlen kifizetései meghaladják az uniós 
átlagot. Ezenkívül minden 2019-ben 
aktivált támogatási jogosultság 
egységértékének egy tagállamon, illetve 
egy régión belül meg kell egyeznie az 
átmeneti időszak alatt lineáris 
szakaszokban végrehajtandó közelítés 
eredményeképpen. Ugyanakkor annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági 

(21) Miután a különböző ágazatok 
bekerültek az egységes támogatási 
rendszerbe és a mezőgazdasági
termelőknek ebből adódóan kellő idejük 
volt az alkalmazkodásra, egyre nehezebbé 
vált annak megindokolása, hogy a 
hektáronkénti támogatási szintek között a 
korábbi referenciák alkalmazásából 
eredően miért mutatkoznak jelentős egyedi 
eltérések. Indokolt ezért a közvetlen 
jövedelemtámogatást méltányosabban 
elosztani: ehhez a támogatási szintet 
jobban el kell választani a korábbi 
referenciáktól, valamint jobban kell 
érvényesíteni az átfogó költségvetési 
összefüggéseket. A közvetlen támogatás 
kiegyensúlyozottabb elosztásának 
biztosítása érdekében – a bérszínvonalban 
és az inputköltségek terén jelentkező 
különbségek figyelembevétele mellett – a 
hektáronkénti közvetlen támogatás szintjét 
fokozatosan ki kell igazítani. Minden 
2019-ben aktivált valamennyi támogatási
jogosultságnak egy tagállamon, illetve egy 
régión belül közelítenie kell egy 
egységértékhez, vagy el kell érnie azt, az 
átmeneti időszak alatt szakaszokban 
végrehajtandó közelítés eredményeképpen. 
Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy a támogatási 
jogosultságok kiszámítása során 
figyelembe vegyenek korábbi 
szempontokat. A tagállamok 
korlátozhatják a múltbeli adatokon 
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termelőket ebből fakadóan ne érjék zavart 
okozó pénzügyi következmények, indokolt 
lehetővé tenni azon tagállamok számára, 
amelyek az egységes támogatási rendszert 
és különösen a múltbeli adatokon alapuló 
modellt alkalmazták, hogy az új 
támogatási rendszer alkalmazásának első 
évében a támogatási jogosultságok 
kiszámítása során figyelembe vegyenek 
korábbi szempontokat. A következő, 2021-
től kezdődő időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának 
kívánatos kiterjednie a támogatási szintek 
teljes közelítésének célkitűzésére is, 
amelynek keretében a szóban forgó 
időszak alatt Unió-szerte egyenletesebbé 
válna a közvetlen kifizetések elosztása.

alapuló modell feladásával összefüggő 
csökkentést a gazdaságok 
alaptámogatásainak szintjén.

Or. fr

Indokolás

A koherencia és az olvashatóság érdekében a belső és a külső konvergenciával két különálló 
preambulumbekezdésben kell foglalkozni. Jóllehet a belső konvergencia esetében közelítésre 
van szükség, a tagállamok számára megfelelő rugalmasságot kell hagyni e belső 
konvergencia mértékének és ütemének meghatározásához, a mezőgazdasági üzemek 
gazdasági összefüggésének, valamint a mezőgazdasági termelők jövedelmében az 
alaptámogatás jelentőségének figyelembevétele érdekében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A nemzeti és regionális szintű 
támogatások konvergenciáján túl, a 
közvetlen támogatások nemzeti pénzügyi 
kereteit is ki kell igazítani annak 
érdekében, hogy azok a tagállamok, 
amelyek esetében a hektáronkénti 
közvetlen támogatások szintje 
alacsonyabb az uniós átlag 70%-ánál, 
ezen átlaghoz képest 30%-kal 
csökkenthessék az eltérést. Azon 
tagállamok esetében, amelyek közvetlen 
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támogatásainak szintje az átlag 70%-a és 
80%-a közé tehető, az eltérést 25%-kal 
kell csökkenteni, továbbá az átlag 80%-a 
feletti közvetlen támogatási szinttel 
rendelkező tagállamok esetében az eltérést 
10%-kal kell mérsékelni. E 
mechanizmusok alkalmazása után 
várhatóan egyetlen tagállam sem kap 
kevesebbet az uniós átlag 65%-ánál. Azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatási 
szintje magasabb az uniós átlagnál, a 
konvergenciára irányuló erőfeszítésnek 
nem szabad az átlag alá történő 
visszaeséshez vezetnie. A támogatási 
szintek közelítését indokolt arányos 
mértékben azoknak a tagállamoknak 
finanszírozni, amelyek közvetlen 
kifizetései meghaladják az uniós átlagot.

Or. fr

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 

(23) A kedvezményezettek jogainak 
védelme, valamint az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásából eredő lehetséges 
egyedi helyzetek tisztázása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
célokból: a mezőgazdasági termelőknek az 
alaptámogatási rendszerben való részvételi 
jogosultságával és a rendszerhez való 
hozzáférésével kapcsolatos szabályok 
elfogadása az öröklés vagy várható 
öröklés, a szerződéses bérletben történő 
jogutódlás, a jogállásában vagy 
elnevezésben bekövetkezett változás, 
valamint a mezőgazdasági üzem 
egyesülése vagy szétválása esetén; a 
támogatási jogosultságok értékének és 
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számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik 2011-ben nem nyújtottak 
be támogatási kérelmet.

számának kiszámítására, illetve értékének 
növelésére vonatkozó szabályok, ezen 
belül a mezőgazdasági termelő kérelme 
alapján kiosztott támogatási jogosultságok 
tekintetében ideiglenes érték és szám, 
illetve ideiglenes növelés 
meghatározásának lehetőségére, a 
támogatási jogosultságok ideiglenes és 
végleges értékének és számának 
meghatározásához szükséges feltételekre, 
valamint az olyan esetekre vonatkozó 
szabályok, amikor adásvételi vagy 
bérbeadási szerződés befolyásolhatja a 
jogosultságok kiosztását; a nemzeti 
tartalékból származó támogatási 
jogosultságok értékének és számának 
megállapítására és kiszámítására vonatkozó 
szabályok elfogadása; a támogatási 
jogosultságok törtrészeit illetően a 
támogatási jogosultságok egységértékének 
módosítására vonatkozó szabályok és a 
támogatási jogosultságok nemzeti tartalék 
felhasználásának következtében, valamint 
azon mezőgazdasági termelők részére 
történő kiosztására vonatkozó kritériumok 
elfogadása, akik a 2009-től 2011-ig tartó 
időszakban nem nyújtottak be támogatási 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése” révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy javuljon a környezetvédelmi 
teljesítmény. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
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közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 

környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek és régi legelők
fenntartása, megfelelő agronómiai 
gyakorlatokkal összekötött tartós 
növénykultúrák fenntartása, vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is vonatkoznak, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Ugyanez vonatkozik azokra 
a mezőgazdasági termelőkre, akik a 
vidékfejlesztés keretében mezőgazdasági-
környezetvédelmi programokhoz 
csatlakoznak, vagy akik a 
környezetvédelem érdekében 
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alapján szankciót von maga után. kötelezettségeket vállalnak egy elismert 
nemzeti tanúsítási eszközben.

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy a 
növénytermesztés diverzifikálására
irányuló intézkedéssel kapcsolatos 
követelmények alkalmazása arányos és 
megkülönböztetéstől mentes legyen, 
valamint lehetővé tegye a környezet 
fokozottabb védelmét, a Bizottságot fel 
kell fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a „szántóföldi 
növény” fogalommeghatározásának és a 
szóban forgó intézkedés alkalmazásával 
kapcsolatos szabályok elfogadása céljából.

törölve

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó 
gyepterületű területet állandó 
gyepterületként fenntartsák, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
elfogadása céljából.

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők az állandó 
gyepterületű és hagyományos legelő 
területet állandó gyepterületként 
fenntartsák, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó intézkedés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
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elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ökológiai jelentőségű területekkel 
kapcsolatos intézkedés hatékony és 
következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett ökológiai jelentőségű területek 
típusainak pontosabb meghatározására, 
valamint a szóban forgó intézkedésben 
említett százalékérték betartása céljából 
figyelembe vehető ökológiai jelentőségű 
területek egyéb típusainak megállapítására 
és meghatározására vonatkozóan.

(29) Az ökológiai jelentőségű területekkel 
kapcsolatos intézkedés hatékony és 
következetes, a tagállami sajátosságokat 
figyelembe vevő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az intézkedés keretében 
említett ökológiai jelentőségű területek 
típusaira vonatkozó további kritériumok 
megállapítására, valamint a szóban forgó 
intézkedésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai jelentőségű területek egyéb 
típusainak megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
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indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5%-át, 
illetve 10%-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5%-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10%-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5%-át, 
illetve 10%-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5%-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több mint 10%-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást kell nyújtani az említett 
régiókban meglévő foglalkoztatási vagy
termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez, vagy olyan ágazatok vagy 
termelések fenntartásához, amelyek 
jelentős előnyöket képviselnek a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem vagy a biodiverzitás 
javítása szempontjából. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. fr
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszert 
létrehozni. Ebből a célból az összes 
közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

(38) A tagállamok számára engedélyezni 
kell, hogy a közvetlen támogatásaikra 
vonatkozó nemzeti felső határértékek egy 
részét a közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszer 
létrehozására fordítsák. Ebből a célból az 
összes közvetlen kifizetést indokolt egy 
átalánykifizetéssel felváltani. Célszerű 
olyan szabályokat bevezetni, amelyek az 
alakiságok csökkentésére irányulnak, így 
többek között a mezőgazdasági 
kistermelőkre vonatkozó, például a 
támogatás kérelmezésével, az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokkal, a 
kölcsönös megfeleltetéssel, valamint a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek csökkentése 
által, de a reform átfogó célkitűzéseinek 
elérését nem veszélyeztetve és 
egyértelművé téve, hogy a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] II. 
mellékletében említett uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kistermelőkre is 
vonatkoznak. Célszerű, hogy a támogatási 
rendszer segítse a mezőgazdasági 
kisüzemek meglévő szerkezetének 
fenntartását, ugyanakkor az ne akadályozza 
a versenyképesebb üzemszerkezet felé való 
elmozdulást. Ezért kívánatos a rendszert a 
már meglévő mezőgazdasági üzemekre 
korlátozni.

Or. fr
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Ezzel egyidejűleg 
kívánatos azoknak a tagállamoknak az 
esetében, ahol a közvetlen támogatás 
szintje elmarad az uniós átlag 90%-ától, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt 
forrásaikból átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Az ily módon 
átcsoportosított összegeket teljes 
egészében társfinanszírozás nélkül kell 
felhasználni. Azon tagállamoknak, 
amelyekben a vidékfejlesztés helyzete 
kevésbé jó, fokozniuk kellene ezt az 
átcsoportosítást. Valamennyi tagállamnak 
képesnek kellene lennie továbbá arra, 
hogy ezt az átcsoportosítást azon 
összegekkel arányosan növelje, amelyeket 
a hátrányos természeti adottságú 
területeknek nyújtott támogatás címén 
ítéltek oda. Lehetőségük van arra is, hogy 
átcsoportosítsák a kizöldítés címén 
elköltetlen összegeket a vidékfejlesztés 
mezőgazdasági-környezetvédelmi 
intézkedések további támogatására. Ezzel 
egyidejűleg kívánatos azoknak a 
tagállamoknak az esetében, ahol a 
közvetlen támogatás szintje elmarad az 
uniós átlag 90%-ától, lehetőséget 
biztosítani arra, hogy a vidékfejlesztési 
támogatáshoz rendelt forrásaikból 
átcsoportosítsanak a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegbe. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. fr
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére; 

vii. önkéntes egyszerűsített rendszer a 
mezőgazdasági kistermelők részére;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott támogatási rendszerek 
jegyzékének módosítása céljából.

A jogbiztonság érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 
55. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
I. mellékletben meghatározott támogatási 
rendszerek jegyzékének módosítására 
vonatkozóan, az ahhoz szükséges 
mértékben, hogy figyelembe vegye a 
támogatási rendszerekkel kapcsolatban e 
rendelet hatálybalépését követően esetleg 
elfogadandó új jogalkotási aktusokat.

Or. xm

Indokolás

A támogatási rendszerek jegyzékének (I. melléklet) módosítására a rendes jogalkotási eljárás 
keretében kell sort keríteni, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazási körét e 
jegyzék kiegészítésére kell korlátozni.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mezőgazdasági termékek tenyésztése 
vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást, 

– mezőgazdasági termelés, ezen belül 
mezőgazdasági termékek tenyésztése vagy 
termesztése, ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztést és a 
mezőgazdasági célból történő állattartást, 

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
terület;

e) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület és 
hagyományos legelő vagy az állandó 
kultúrák által elfoglalt terület;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
egynyári takarmánynövény természetes 
(vetés nélküli) vagy művelés útján 
(vetéssel) történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, legeltetés céljára 
alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és 
az egyéb egynyári takarmánynövények 

h) „állandó gyepterület és állandó 
legelők”: gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület; 
tartalmazhat egyéb, a terület állandó 
legelőként való minősítése szempontjából 
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túlsúlyban maradnak; fontos fajokat és elemeket; 

Or. xm

Indokolás

A módosítás mögött egyrészt az áll, hogy a külterjes állattenyésztést folytatókra tekintettel az 
állandó gyepterületek mellett az állandó legelőket is figyelembe vegyék, másrészt pedig az, 
hogy egyszerűsítsék a fogalommeghatározást és az ellenőrzéseket.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a
természetes gyepekben hagyományosan 
található lágyszárú növények, illetve a 
gyepek vagy legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú 
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

i. „egynyári takarmánynövény”: a 
tagállamokban a legelők magkeverékeiben 
rendes esetben megtalálható lágyszárú 
növények (akár használják állatok 
legeltetésére, akár nem);

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet keretében a támogatáshoz 
való hozzáférésre vonatkozó további 
fogalmak meghatározása;

törölve

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdasági termelők által 
teljesítendő azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

c) a tagállamok számára a mezőgazdasági 
termelők által teljesítendő azon 
kritériumok meghatározását szolgáló keret 
megállapítása, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, a 
mezőgazdasági terület legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartására vonatkozó követelménynek;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában a gyep és egyéb egynyári 
takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározásával kapcsolatos 
kritériumok megállapítása.

törölve

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a közvetlen 
kifizetések teljes összege ne haladja meg a 
III. mellékletben meghatározott felső 
határokat, a tagállamok a 247/2006/EK és 

Annak érdekében, hogy a közvetlen 
kifizetések teljes összege ne haladja meg a 
III. mellékletben meghatározott felső 
határokat, a tagállamok a 247/2006/EK és 
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az 1405/2006/EK rendelet értelmében 
nyújtott közvetlen kifizetések kivételével 
valamennyi közvetlen kifizetés összegét 
lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik.

az 1405/2006/EK rendelet értelmében 
nyújtott közvetlen kifizetések kivételével 
valamennyi közvetlen kifizetés összegét 
lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik. A 
tagállamok regionális szinten eltérő 
csökkentési küszöbértékeket 
alkalmazhatnak, amennyiben úgy 
határoznak, hogy a 20. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően az 
alaptámogatási rendszert ezen a szinten 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot biztosítsanak.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) és (2) bekezdés alapján 
a tagállamok által a mezőgazdasági 
termelők esetében alkalmazandó 
csökkentések kiszámítási alapjára 
vonatkozó szabályok tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EP költségvetési hatáskörének és az együttdöntési eljárásnak a megerősítése.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5%-át, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket; vagy

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2011-ben nem vett részt 
mezőgazdasági termelő tevékenységben.

Or. en
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Indokolás

E követelmény beillesztésével nem csak a nem gazdálkodó földtulajdonosok lehetséges 
beáramlását lehetne megelőzni, hanem azokat a meglevő, nem gazdálkodó földtulajdonosokat 
is kizárnák az új közvetlen támogatási rendszerbe való átlépésből, akik jelenleg támogatást 
igényelnek.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok objektív, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határoznak meg annak biztosítására, hogy 
ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben 
az olyan természetes vagy jogi személyek,
a) akiknek, illetve amelyeknek a 
mezőgazdasági tevékenységei nem 
képviselnek meghatározó részt az összes 
gazdasági tevékenységükben; vagy
b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
tevékenység.
A fuvarozó vállalatok, a repülőterek, az 
ingatlanvállalatok, sportpályát működtető 
vállalkozások, a kempingek és a 
bányavállalatok elvileg tekinthetők aktív 
mezőgazdasági termelőknek, és nem 
részesülhetnek semmilyen közvetlen 
támogatásban, hacsak nem tudják 
bizonyítani, hogy nem vonatkoznak rájuk 
az első albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott kritériumok.
A tagállamok, azt követően, hogy 
tájékoztatták a Bizottságot, dönthetnek 
arról, hogy a második albekezdésben 
szereplő listát kiegészítik-e más 
gazdálkodó egységekkel.

Or. fr
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében,

a) a 18. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 
szempontjából érintett közvetlen 
kifizetések összegének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, különös tekintettel 
a támogatási jogosultságok első kiosztási 
évére, amikor a támogatási jogosultságok 
meghatározása még nem végleges, 
valamint az új mezőgazdasági termelők 
esetében, és

Or. en

Indokolás
A támogatási jogosultságok új kiosztásának önkéntesnek kell lennie azokban a 
tagállamokban, amelyek a jelenlegi 73/2009/EK rendelet szerint teljes körűen végrehajtották 
a regionális modellt. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon szabály alóli kivételek, miszerint a 
legutolsó pénzügyi év során szerzett 
bevételt kell figyelembe venni abban az 
esetben, ha a szóban forgó adatok nem 
állnak rendelkezésre, valamint

törölve

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 70%-kal a 250 000 EUR feletti, de 
300 000 EUR-t nem meghaladó sávban;

– 80%-kal a 250 000 EUR feletti sávban.

Or. xm

Indokolás

Fokozottan csökkenteni kell a 250 000 eurót meghaladó támogatások összegét. Például – a 
jövedelmek figyelembevétele nélkül – a 370 000 euróban részesülő kedvezményezett 
támogatását 244 000 euróra csökkentenék, ami a 250 000 euró fölötti rész 80%-os 
csökkentését jelenti, míg 70%-os csökkentés esetén ez az összeg 256 000 euró lenne.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a csökkentések alkalmazása után járó 
összeg nem haladhatja meg a 300 000 
eurót.

Or. xm

Indokolás

Itt egy technikai kiigazításról van szó az egyes sávokban alkalmazott csökkentéséket követően 
a támogatás felső határának 300 000 euróban történő megállapítása érdekében.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 100%-kal a 300 000 EUR feletti sávban. törölve
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Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azon szövetkezetekre és más jogi 
személyekre, amelyek több, közvetlen 
kifizetésben részesülő mezőgazdasági 
termelőből álló csoportot alkotnak, és 
amelyek a hozzájuk beérkező 
támogatásokkal foglalkoznak, hogy 
azokat az (1) bekezdés hatálya tartozó 
tagok között egyénileg elosszák. 

Or. fr

Indokolás

A felső összeghatár alkalmazása során el kell kerülni azt, hogy a szövetkezetek, közös 
üzemeltetésű mezőgazdasági csoportosulások, mezőgazdasági eszközhasználó szövetkezetekre 
olyan engedményeket alkalmazzanak, amelyeknek kizárólag az egyéni tagokra kell 
vonatkozniuk.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. augusztus 1-je előtt Belgium, 
Dánia, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia, Írország, 
Németország, Spanyolország és 
Svédország dönthet úgy, hogy legfeljebb 
10 ponttal növeli az első albekezdésben 
említett éves felső határai százalékértékét. 

Or. en
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett éves felső 
határok százalékértékét legfeljebb 5 
ponttal lehet emelni azon tagállamokban, 
amelyek úgy határoznak, hogy nem vagy 
csak részben alkalmazzák az e rendelet 
III. címe 3. fejezetének megfelelően 
hátrányos természeti adottságú területekre 
vonatkozó kifizetést.

Or. en

Indokolás

Ha egy tagállam úgy határoz, hogy a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó 
kifizetéseket az I. pillér szerint nem vagy csak részben alkalmazza, e tagállam számára 
lehetővé kell tenni, hogy az ilyen fel nem használt forrásokat a II. pillérbe csoportosítsa át.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett döntésről a 
Bizottságot az ugyanabban az 
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Az első, az 1a. és 1b. albekezdésben
meghatározott döntések kumulatívan nem 
eredményezhetnek az első albekezdésben 
meghatározott éves nemzeti felső 
határértékek 20%-ánál nagyobb 
átcsoportosítást. E döntésekről a 
Bizottságot az ugyanabban az első
albekezdésben említett időpontig értesíteni 
kell.

Or. fr
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékérték megegyezik az (1) 
bekezdés első albekezdésében említett 
évekre vonatkozó értékkel.

Az előző albekezdésnek megfelelően 
bejelentett százalékértékek megegyeznek
az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett évekre vonatkozó értékekkel.

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 33. cikk 
alkalmazásából ki nem osztott forrásokat 
hozzáadhatják az első albekezdésben 
említett vidékfejlesztési intézkedéseket 
szolgáló átcsoportosításokhoz a …/EU 
rendeletben [vidékfejlesztési rendelet] 
előírtak szerint az EMVA keretében 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás szerint végzett agrár-
környezetvédelmi-éghajlati 
intézkedéseknek nyújtott uniós támogatás 
formájában.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az el nem költött forrásokat a „kizöldítésből” 
az agrár-környezetvédelmi-éghajlati intézkedésekhez csoportosítsák át.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek működése nem érinti a 
gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet figyelembevételével bármely 
időpontban elvégezhető felülvizsgálat 
lehetőségét.

Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek működése nem érinti a 
gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet figyelembevételével bármely 
időpontban, jogalkotási aktus útján
elvégezhető felülvizsgálat lehetőségét.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból vagy a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek.

(1) Az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtott támogatás azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtható, 
akik e rendelet alapján a 21. cikknek 
megfelelően először, a 23. cikk szerint 
nemzeti tartalékból, a 27. cikk szerint 
átcsoportosítás révén támogatási 
jogosultságot szereznek, vagy – feltéve, 
hogy mezőgazdasági üzemük olyan 
tagállamban található, amely a (2) 
bekezdés (1a) albekezdésében 
megállapított lehetőség alkalmazása
mellett döntött – ha az 1782/2003/EK 
rendelettel és/vagy a 73/2009/EK 
rendelettel összhangban megszerzett 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az egységes támogatási rendszer teljes mértékben regionálissá tett modelljeit alkalmazó 
tagállamok (vagy régiók) mezőgazdasági termelői már minden támogatható területre 
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vonatkozóan támogatási jogosultsággal rendelkeznek. Ezért nem szükséges teljesen új 
rendszert bevezetni. 

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében 
megállapított regionális modell alapján 
működtetik az egységes támogatási 
rendszert, 2013. augusztus 1-jéig úgy 
határozhatnak, hogy fenntartják az 
1782/2003/EK rendelettel és/vagy a 
73/2009/EK rendelettel összhangban 
kiosztott támogatási jogosultságokat.

Or. en

Indokolás

Az egységes támogatási rendszer teljes mértékben regionálissá tett modelljeit alkalmazó 
tagállamok (vagy régiók) mezőgazdasági termelői már minden támogatható területre 
vonatkozóan támogatási jogosultsággal rendelkeznek. Ezért nem szükséges teljesen új 
rendszert bevezetni. 

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
valamennyi tagállam tekintetében
megállapítja az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső határt úgy, 
hogy a II. mellékletben meghatározott éves 
nemzeti felső határértékből levonja a 33., 
35., 37. és 39. cikknek megfelelően 
meghatározandó éves összegeket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
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eljárás keretében kell elfogadni. eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok –
például agronómiai és gazdasági
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk – alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és társadalmi-
gazdasági jellemzőik és regionális 
mezőgazdasági potenciáljuk vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat.

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a munkaerő is figyelembe vehető kritérium legyen. 

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a vis 
maior és a rendkívüli körülmények esetétől 
eltekintve a mezőgazdasági termelők akkor 
kaphatnak támogatási jogosultságot, ha 
2014. május 15-ig kérelmet nyújtanak be 
az alaptámogatási rendszer keretében 
nyújtandó támogatási jogosultságok iránt.

(1) Tekintettel e cikk (2) bekezdésére és a 
18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, 
a vis maior és a rendkívüli körülmények 
esetétől eltekintve a mezőgazdasági 
termelők akkor kaphatnak támogatási 
jogosultságot, ha 2014. május 15-ig 
kérelmet nyújtanak be az alaptámogatási 
rendszer keretében nyújtandó támogatási 
jogosultságok iránt.
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Or. en

Indokolás

A támogatási jogosultságok új kiosztásának önkéntesnek kell lennie azon tagállamokban, 
amelyek teljes mértékben regionális modellt valósítottak meg. 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
támogatást igényeltek – mindkettőt a 
73/2009/EK rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

(2) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszakban az 
egységes támogatási rendszer keretében 
legalább egy támogatási jogosultságot 
aktiváltak vagy az egységes területalapú 
támogatási rendszer keretében támogatást 
igényeltek – mindkettőt a 73/2009/EK 
rendeletnek megfelelően –, az 
alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. xm

Indokolás

A szóban forgó időszakot bővíteni kell, és nem egyetlen évre korlátozni, mivel ez azok 
kizárásához vezethet, akik különleges körülmények fennállása miatt nem tudták aktiválni 
támogatási jogosultságukat.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 

Az első albekezdéstől eltérve a 
mezőgazdasági termelők az alaptámogatási 
rendszer alkalmazásának első évében 
támogatási jogosultságot kapnak, feltéve, 
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hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint 2011-ben:

hogy a 9. cikk alapján jogosultak arra, 
hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek, 
valamint a 2009-től 2011-ig terjedő 
időszakban:

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása esetén a (2) 
bekezdésnek megfelelő természetes vagy 
jogi személyek 2014. május 15-ig aláírt 
szerződés útján átruházhatják egy adott
mezőgazdasági termelőre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek. 

(3) A mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének eladása, szétválása vagy
bérbe adása esetén a (2) bekezdésnek 
megfelelő mezőgazdasági termelők 2014. 
május 15-ig aláírt szerződés útján 
átruházhatják a mezőgazdasági üzemet 
vagy annak egy részét átvevő 
mezőgazdasági termelőkre az (1) 
bekezdésben említett azon jogukat, hogy 
támogatási jogosultságban részesüljenek, 
feltéve, hogy a szóban forgó 
mezőgazdasági termelő megfelel a 9. 
cikkben meghatározott feltételeknek. 

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a támogatási jogosultsághoz való jogot egynél több személyre 
ruházzák át, és annak szétválás esetén is átruházhatónak kell lennie.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 

(2) Az egységes támogatási rendszert a 
73/2009/EK rendelet szerint alkalmazó 
tagállamok az (1) bekezdésben 
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meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk 
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 40%-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

meghatározott támogatási jogosultságok 
egységértékének a kiszámítását a 19., 
illetve 20. cikk alapján megállapított 
nemzeti vagy regionális felső határ 23. cikk 
(1) bekezdésében előírt lineáris csökkentés 
alkalmazását követő értéke legalább 20%-
ának megfelelő összegre korlátozhatják.

Or. fr

Indokolás

A reform megvalósításának első évében kevésbé drasztikus átmenetet kell biztosítani.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok növelhetik a 33. cikk 
(1) bekezdésében vagy a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti felső 
határokra vonatkozó küszöbértékeket, 
hogy az aktív mezőgazdasági termelők 
fogalommeghatározásán belül kiválasztott 
kedvezményezetteket nemzeti szinten, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján kiemelten kezeljenek. 
Erről a döntésről 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül:
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egységértékének meg kell egyeznie.
a) a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie; vagy
b) legfeljebb 20%-kal térhetnek el az 
átlagos egységértékhez képest.

Or. fr

Indokolás

Az egyetlen egységértékre irányuló konvergencia 2019-ben egyes esetekben túl nagy 
zavarokat okozhat. Bizonyos mértékű rugalmasságot kell ezért hagyni a tagállamoknak az 
általuk végrehajtani kívánt konvergencia ütemének tekintetében.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2), (3) és (5) bekezdés alkalmazása 
során a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy az 
üzemeltetési szintű támogatási 
jogosultságok csökkenése esetén a 2019-
ben aktivált jogok csökkenése ne legyen 
nagyobb a 2014-ben aktivált jogok 30%-
ánál. 

Or. fr

Indokolás

Egyes üzemek, amelyeknek a hektáronkénti támogatási jogosultsága nagyon eltér a közösségi 
átlagtól, nagymértékben érintettek lehetnek, ezért a tagállamok számára lehetőséget kell adni, 
hogy intézkedéseket tegyenek az alaptámogatás csökkentésének korlátozására.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz (1) Minden tagállam nemzeti tartalékot hoz 
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létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. E csökkentés mértéke nem
haladhatja meg a 3%-ot, kivéve a 
(4) bekezdésben a 2014-re vonatkozóan
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. 

létre. Ezért a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében a tagállamok 
nemzeti szinten lineáris kulcs 
alkalmazásával csökkentik az 
alaptámogatási rendszer szerinti felső 
határértéket. A 2014-es évre vonatkozóan e 
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 
3%-ot, kivéve a (4) bekezdésben 
meghatározott jogosultságok kiosztásával 
kapcsolatos igények fedezéséhez szükséges 
esetben. A későbbi évekre a tagállamok 
évente, a jogosultsági igények alapján 
határozhatják meg a csökkentésre 
vonatkozó küszöbértéket.

Or. xm

Indokolás

Mivel a tagállamok kötelesek nemzeti tartalékot képezni, az első év kivételével lehetőséget kell 
számukra biztosítani arra, hogy a százalékos arányokat az igényeiknek, illetve az e csökkentés 
eléréséhez alkalmazott eljárásoknak megfelelően állapítsák meg.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatási jogosultságok odaítélése a 
támogatható mezőgazdasági területek 
2014-es év tekintetében való 
bejelentésekor azon mezőgazdasági 
termelők számára, akiknek az üzeme a 
18. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
lehetőséget választó tagállam területén 
fekszik, és akik nem szereztek támogatási 
jogosultságot az 1782/2003/EK vagy a 
73/2009/EK rendelet, vagy mindkettő 
alapján; 

Or. xm
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Indokolás

A tartalékot azokban az esetekben is fel kell tudni használni, amikor a jogosultságokat nem, 
vagy csak részben aktiválták.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatási jogosultságok kiosztása 
olyan mezőgazdasági termelők részére, 
akik mezőgazdasági tevékenységüket 2011 
után kezdték meg, és akik a tagállamok 
által objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján 
meghatározandó bizonyos mezőgazdasági 
ágazatokban tevékenykednek;

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozhatnak az ebben a 
bekezdésben említett nemzeti tartalékok 
különböző felhasználásainak fontossági 
sorrendjéről.

Or. en



PR\881154HU.doc 43/73 PE474.052v01-00

HU

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés és az (5) bekezdés a) 
pontja alkalmazása esetén a tagállamok 
megállapítják a mezőgazdasági termelők 
részére kiosztott támogatási jogosultságok 
értékét a kiosztás évére eső nemzeti vagy 
regionális átlagértékek alapján.

(6) A (4) bekezdés és az (5) bekezdés a), 
aa) és ab) pontja alkalmazása esetén a 
tagállamok megállapítják a mezőgazdasági 
termelők részére kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét a kiosztás évére eső 
nemzeti vagy regionális átlagértékek 
alapján.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállamok által alkalmazandó 
kritériumok a támogatási jogosultságok
azon mezőgazdasági termelőknek történő 
kiosztása során, akik 2011-ben nem 
aktiváltak jogosultságot vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében 
2011-ben nem igényeltek támogatást a 21. 
cikk (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint, valamint a támogatási 
jogosultságok kiosztása során a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett szerződéses 
átruházási rendelkezés alkalmazásának 
esetén;

e) a tagállamok által akkor alkalmazandó 
kritériumok, amikor úgy döntenek, hogy a 
támogatási jogosultságokat azon 
mezőgazdasági termelőknek osztják ki, 
akik a 2009-től 2011-ig tartó időszakban
nem aktiváltak jogosultságot vagy az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
keretében a 2009-től 2011-ig tartó 
időszakban nem igényeltek támogatást a 
21. cikk (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint, valamint a támogatási 
jogosultságok kiosztása során a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett szerződéses 
átruházási rendelkezés alkalmazásának 
esetén;

Or. en
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a támogatási jogosultságok 
bejelentésével és aktiválásával kapcsolatos 
szabályok;

g) a támogatási jogosultságok 
bejelentésének tartalmára vonatkozó 
szabályok és a támogatási jogosultságok
aktiválásával kapcsolatos követelmények;

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 

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

szántóterülete öttől húsz hektárig terjed, és 
három különböző növénykultúrából áll,
abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelő szántóterülete meghaladja a húsz 
hektárt;

Or. fr

Indokolás

Bár ez az intézkedés nem vonatkozik azon mezőgazdasági termelőkre, akiknek a 
szántóterületei nem érik el az öt hektárt, különbséget kell tenni a húsz hektárnál nagyobb és a 
húsz hektárnál kisebb mezőgazdasági üzemek között.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

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

Or. en

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mezőgazdasági üzemeik meglévő 
állandó növénykultúráinak fenntartása 
speciális agronómiai gyakorlatokkal 
összekötve; valamint

Or. fr
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A mezőgazdasági termelők
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, amennyiben az 
alábbi kategóriák valamelyikébe 
tartoznak:

– a 834/2007/EK rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésében az ökológiai gazdálkodásra 
vonatkozóan megállapított 
követelményeknek megfelelő 
mezőgazdasági termelők, vagy
– a …/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29.cikkében megállapított agrár-
környezetvédelmi-éghajlati támogatások 
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kedvezményezettjei.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési programokban a mind a „kizöldítési”, mind pedig az agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedésből származó kettős támogatásokat ki kell zárni. A 
…/EU rendeletre [vidékfejlesztési rendelet] vonatkozóan benyújtott 41. és 42. módosítás 
biztosítja, hogy az összes agrár-környezetvédelmi-éghajlati intézkedés túllépjen a 
„kizöldítési” követelményeken.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti vagy regionális 
környezetvédelmi tanúsítási rendszerek 
szerint tanúsított mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
automatikusan jogosultak az ebben a 
fejezetben említett támogatásra.
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Or. en

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az 5. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kötelezettségvállalásokkal és a (4a) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszerekkel kapcsolatos feltételek 
további meghatározására, annak 
biztosítása érdekében, hogy az (1) 
bekezdésben említett gyakorlatokkal 
megegyező jellegűek legyenek, és az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
általuk nyújtott előnyöket tekintve 
túllépjenek az (1) bekezdésben említett 
összes mérvadó gyakorlaton.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 5
hektárt és legfeljebb 20 hektárnyi, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 10%-át.
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haladhatja meg a szántóterület 70%-át.

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

Or. en

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E cikk alkalmazásában a „szántóföldi 
növénykultúra” az Va. mellékletben 
felsorolt kultúrák bármelyike.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy az 55. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az Va. mellékletben 
említettektől eltérő növénykultúrákkal 
történő kiegészítés, valamint az egyes 
szántóföldi növénykultúrák arányának 
pontos kiszámításával kapcsolatos 
alkalmazási szabályok meghatározása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és hagyományos 
legelő

Or. en
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Állandó kultúrák

(1) Az olyan állandó kultúrákat fenntartó 
mezőgazdasági termelők, mint például az 
olajfaültetvények, szőlőültetvények vagy 
gyümölcsösök, a talaj minimális 
zavarásával és a talajfelszín minimális 
növényborítottságával járó, meghatározott 
agronómiai gyakorlatokat alkalmaznak. 
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
megállapított, meghatározott agronómiai 
gyakorlatok, valamint a meghatározott 
agronómiai gyakorlatok alkalmazására 
vonatkozó szabályok további 
meghatározására. 

Or. en

Indokolás

A megfelelő agronómiai gyakorlatokkal párosuló állandó kultúrák jelentős szerepet tölthetnek 
be a környezet szempontjából, különösen a talaj védelme révén. Ez a helyzet az 
olajfaültetvények, szőlőültetvények és gyümölcsösök esetében, amelyekben kismértékű a talaj 
zavarása és a talajfelszín növényborítottsága. 

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
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gyepterületű terület kivételével – legalább 
7%-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. 

hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű, állandó legelő és 
a 31a. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott állandó kultúrák által 
borított terület kivételével – legalább 7%-a 
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
parlagon hagyott terület, terasz, tájképi 
elem, így sövények vagy kőfalak, védelmi 
sáv, nitrogénmegkötő növényekkel 
beültetett földterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen. 

Or. en

Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben megjelölt minimális 
százalékérték legalább 5%-ra csökken a 
mezőgazdasági termelők csoportjainak 
olyan, közös vállalkozásai esetében, 
amelyek folytonos, egymással érintkező 
ökológiai jelentőségű területeket hoznak 
létre.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők biológiai sokféleség folyosóinak létrehozását szolgáló 
együttműködését ösztönözni kell.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) akik adott esetben megfelelnek a 
tagállamok által megállapított bizonyos 
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objektív és megkülönböztetésmentes 
ismérveknek.

Or. xm

Indokolás

Biztosítani kell a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy adott esetben – különösen a 
képzés és a szaktudás terén – jogosultsági többletfeltételeket állapítsanak meg annak 
érdekében, hogy minél jobban biztosítsák e különleges kifizetésben részesülő fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdasági életképességét.

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdés alkalmazásában a 
tagállamok megállapítanak egy határt, 
ami legfeljebb ötven hektárig terjedhet.

Or. fr

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr
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Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokban a tagállamokban, ahol a 
mezőgazdasági üzemek VI. mellékletben 
meghatározott átlagos mérete meghaladja 
a 25 hektárt, legalább 25, de az átlagos 
méretnél nem több[…];

törölve

Or. fr

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
növelhetik az első albekezdésben említett 
nemzeti felső határokra vonatkozó 
küszöbértékeket, hogy kiválasztott 
kedvezményezetteket nemzeti szinten, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján kiemelten kezeljenek. 
Erről a döntésről 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a becsült százalékértéket 
2015. augusztus 1-jéig és 2017. augusztus 
1-jéig, a következő évtől kezdődő hatállyal 
felülvizsgálhatják. A tagállamok a 
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százalékértékről 2016. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot.

felülvizsgált százalékértékről a 
felülvizsgált százalékérték 
alkalmazandóvá válását megelőző év 
augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

- a környezet és/vagy az éghajlat és/vagy a 
biodiverzitás védelme vagy javítása 
szempontjából rendkívül kiemelt 
fontosságúak.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a lehetőséget a környezetvédelem, az éghajlat vagy a biodiverzitás 
szempontjából előnyökkel járó ágazatok vagy termelések támogatására függetlenül attól, 
hogy sajátos gazdasági nehézségekkel küzdenek-e vagy sem.

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a III. cím 1. fejezetében 
említett alaptámogatástól függetlenül a 
2010-ben különleges jogosultságokkal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
számára a 73/2009/EK rendelet 60. és 65. 
cikkével összhangban termeléstől függő 
támogatást adhatnak.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatásoknak a földterülettel nem rendelkező mezőgazdasági 
üzemekben folytatott állattartás figyelembevétele érdekében függetlennek kell lenniük az 
alaptámogatástól.

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az 
ilyen mezőgazdasági termelőkre 
alkalmazandó átmeneti intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A termeléstől függő támogatás felhasználhatóságát nem csupán a termelési szintek 
fenntartására kell biztosítani, hanem adott esetben a foglalkoztatási szint fenntartására is.

Módosítás 98

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérően a 
termeléstől függő támogatások a meglévő 
termelési szint fenntartását meghaladó 
határon belül is megadhatók, amennyiben 
környezetvédelmi célú termeléstől függő 
támogatásokról van szó. Az érintett 
tagállam állapítja meg e határt a 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzések vagy tétek függvényében. Az 
ily módon megállapított határértékről a 
40. cikk szerint tájékoztatják a Bizottságot, 
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amelyet a 41. cikk szerint hagynak jóvá.

Or. fr

Indokolás

A környezetvédelmi előnyökkel rendelkező ágazatok vagy mezőgazdasági tevékenységtípusok 
esetében képesnek kell lenni a meglévő mennyiségek egyszerű fenntartásán túl a termelés 
támogatására is.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasság a tagállamok számára a termeléstől függő támogatás irányítása terén.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) módosítják a termeléstől függő 
támogatás odaítélési feltételeit;

Or. fr

Indokolás

A termeléstől függő támogatásokra szánt keret módosítása nélkül kell tudni módosítani az 
eszközöket.
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Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszer 
tekintetében meghatározzák az éves 
kifizetés összegét, amely az alábbi szintek 
egyikének felel meg a (2) és (3) 
bekezdésnek megfelelően:

(1) A tagállamok a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszer 
tekintetében meghatározhatják az éves 
kifizetés összegét, amely az alábbi szintek 
egyikének felel meg a (2) és (3) 
bekezdésnek megfelelően:

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezményezettenként az átlagos 
nemzeti kifizetés 15%-át nem meghaladó 
összeg,

a) kedvezményezettenként az átlagos 
nemzeti kifizetés 25%-át nem meghaladó 
összeg,

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hektáronkénti átlagos nemzeti 
kifizetésnek megfelelő összeg és a 
hektárszámnak megfelelő szám – amely 
legfeljebb három lehet – szorzata.

b) a hektáronkénti átlagos nemzeti 
kifizetésnek megfelelő összeg és a 
hektárszámnak megfelelő szám – amely 
legfeljebb öt lehet – szorzata.

Or. en
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
nem lehet 500 eurónál kevesebb, valamint 
1000 eurónál több. Az 51. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül, abban az 
esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása 
eredményeképpen kapott összeg 500 
eurónál kisebb, illetve 1000 eurónál 
nagyobb, az összeget fel kell kerekíteni a 
minimális összegre, illetve le kell 
kerekíteni a maximális összegre.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
nem lehet 500 eurónál kevesebb, valamint 
1500 eurónál több. Az 51. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül, abban az 
esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása 
eredményeképpen kapott összeg 500 
eurónál kisebb, illetve 1500 eurónál 
nagyobb, az összeget fel kell kerekíteni a 
minimális összegre, illetve le kell 
kerekíteni a maximális összegre.

Or. en

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok, amelyek élnek a 20. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
lehetőséggel, regionális szinten különböző 
csökkentési küszöböket alkalmazhatnak.

Or. fr

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében járó 
kifizetések teljes összege meghaladja a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 

(2) Ha a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszer keretében járó 
kifizetések teljes összege meghaladja a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
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felső határ 10%-át, a tagállamok a szóban 
forgó százalékérték betartása érdekében 
lineárisan csökkentik az e címnek 
megfelelően fizetendő összegeket.

felső határ 15%-át, az érintett tagállam a 
szóban forgó százalékérték betartása 
érdekében lineárisan csökkenti az e címnek 
megfelelően fizetendő összegeket.

Or. fr

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

(ezer EUR-ban)
Naptári év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 és az azt követő évek

Belgium 553.521 544.065 534.632 525.205 525.205 525.205
Bulgária 655.661 737.164 810.525 812.106 812.106 812.106
Cseh Köztársaság 892.698 891.875 891.059 890.229 890.229 890.229
Dánia 942.931 931.719 920.534 909.353 909.353 909.353
Németország 5.275.876 5.236.176 5.196.585 5.156.970 5.156.970 5.156.970
Észtország 108.781 117.453 126.110 134.749 134.749 134.749
Írország 1.240.652 1.239.027 1.237.413 1.235.779 1.235.779 1.235.779
Görögország 2.099.920 2.071.481 2.043.111 2.014.751 2.014.751 2.014.751
Spanyolország 4.934.910 4.950.726 4.966.546 4.988.380 4.988.380 4.988.380
Franciaország 7.732.611 7.694.854 7.657.219 7.619.511 7.619.511 7.619.511
Olaszország 4.023.865 3.963.007 3.902.289 3.841.609 3.841.609 3.841.609
Ciprus 52.273 51.611 50.950 50.290 50.290 50.290
Lettország 163.261 181.594 199.895 218.159 218.159 218.159
Litvánia 396.499 417.127 437.720 458.267 458.267 458.267
Luxemburg 34.313 34.250 34.187 34.123 34.123 34.123
Magyarország 1.298.104 1.296.907 1.295.721 1.294.513 1.294.513 1.294.513
Málta 5.316 5.183 5.050 4.917 4.917 4.917
Hollandia 806.975 792.131 777.320 762.521 762.521 762.521
Ausztria 707.503 706.850 706.204 705.546 705.546 705.546
Lengyelország 3.038.969 3.066.519 3.094.039 3.121.451 3.121.451 3.121.451
Portugália 573.046 585.655 598.245 610.800 610.800 610.800
Románia 1.472.005 1.692.450 1.895.075 1.939.357 1.939.357 1.939.357
Szlovénia 141.585 140.420 139.258 138.096 138.096 138.096
Szlovákia 386.744 391.862 396.973 402.067 402.067 402.067
Finnország 533.932 534.315 534.700 535.075 535.075 535.075
Svédország 710.853 711.798 712.747 713.681 713.681 713.681
Egyesült 
Királyság 3.624.384 3.637.210 3.650.038 3.662.774 3.662.774 3.662.774
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Módosítás

2014 2015 2016 2017 2018 2019 és az azt követő évek

Belgium 554.701 548.646 542.261 535.640 535.640 535.640

Bulgária 657.571 735.055 805.495 814.887 814.887 814.887

Cseh Köztársaság 891.307 892.742 893.686 894.054 894.054 894.054

Dánia 940.086 929.824 919.002 907.781 907.781 907.781

Németország 5.237.224 5.180.053 5.119.764 5.057.253 5.057.253 5.057.253

Észtország 113.168 125.179 137.189 149.199 149.199 149.199

Írország 1.236.214 1.235.165 1.233.425 1.230.939 1.230.939 1.230.939

Görögország 2.098.834 2.075.923 2.051.762 2.026.710 2.026.710 2.026.710

Spanyolország 4.939.152 4.957.834 4.973.833 4.986.451 4.986.451 4.986.451

Franciaország 7.655.794 7.572.222 7.484.090 7.392.712 7.392.712 7.392.712

Olaszország 4.024.567 3.980.634 3.934.305 3.886.268 3.886.268 3.886.268

Ciprus 52.155 51.585 50.985 50.362 50.362 50.362

Lettország 176.500 206.565 236.630 266.695 266.695 266.695

Litvánia 402.952 426.070 449.189 472.307 472.307 472.307

Luxemburg 33.943 33.652 33.341 33.015 33.015 33.015

Magyarország 1.295.776 1.297.535 1.298.579 1.298.791 1.298.791 1.298.791

Málta 5.365 5.306 5.244 5.180 5.180 5.180

Hollandia 809.722 800.883 791.561 781.897 781.897 781.897

Ausztria 706.071 706.852 707.242 707.183 707.183 707.183

Lengyelország 3.079.652 3.115.887 3.152.121 3.188.356 3.188.356 3.188.356

Portugália 582.466 598.550 614.635 630.719 630.719 630.719

Románia 1.485.801 1.707.131 1.928.460 2.002.237 2.002.237 2.002.237

Szlovénia 140.646 139.110 137.491 135.812 135.812 135.812

Szlovákia 391.608 397.576 403.543 409.511 409.511 409.511

Finnország 533.451 535.518 537.295 538.706 538.706 538.706

Svédország 709.922 712.820 715.333 717.357 717.357 717.357
Egyesült 
Királyság 3.652.541 3.655.113 3.657.684 3.660.255 3.660.255 3.660.255

Or. en
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Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[A III. melléklet felső összeghatárai] [A 11. cikk EP általi elfogadása/elutasítása 
szerint kiigazítva]

Or. fr

Indokolás

Mivel a 11. cikkben a felső értékhatárra vonatkozó módosításokra került sor, ennek 
megfelelően a III. mellékletet is ki kell igazítani.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. melléklet
A 30. cikkben említett kultúrák jegyzéke

tavaszi közönséges búza vagy kétszeres 
vetőmag, vagy tönköly
őszi közönséges búza vagy kétszeres 
vetőmag, vagy tönköly
durumbúza
tavaszi rozs
őszi rozs
tavaszi árpa
őszi árpa
tavaszi zab
őszi zab
kukorica
rizs
cirokmag
hajdina, köles vagy kanárimag
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manióka, nyílgyökér, szalepgyökér, 
csicsóka vagy édesburgonya
olajrepce vagy repce
napraforgó
szójabab
földimogyoró
lenmag
olajos mag vagy olajtartalmú gyümölcs
Lucerna, baltacim, lóhere, csillagfürt, 
bükköny, orvosi somkóró vagy szegletes 
lednek és szarvaskerep
borsó, csicseriborsó, bab vagy lencse, vagy 
más hüvelyes zöldség
burgonya
cukorrépa
cukornád
csemegekukorica
komló
len
kender
dohány
paradicsom
vöröshagyma, gyöngyhagyma, 
fokhagyma, póréhagyma vagy más 
hagymaféle
káposzta, karfiol, karalábé vagy 
kelkáposzta, vagy élelmezési célra 
alkalmas hasonló káposztaféle
saláta
cikória
sárgarépa, fehérrépa, salátának való 
cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek vagy 
élelmezési célra alkalmas más hasonló 
gyökér
uborka vagy apró uborka
hüvelyes zöldség
avokádó
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dinnye és papaya
sáfrány
kakukkfű, bazsalikom, citromfű, menta,
oregánó, rozmaring vagy zsálya
szentjánoskenyér
pamut

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a melléklet törölve.

Or. fr

Indokolás

Amint a 36. cikkben meghatározott érték egységesen vonatkozik valamennyi tagállamra, e 
mellékletre többé nincsen szükség. 



PR\881154HU.doc 69/73 PE474.052v01-00

HU

INDOKOLÁS

Európa jelenét sajátságos társadalmi, gazdasági, pénzügyi és környezeti körülmények 
határozzák meg, amelyek minden szinten politikai választ igényelnek. E szintek egyikét a 
mezőgazdaság és a vidéki élet képezi, amely területen a közös politikák bátor átalakítására 
van szükség, hogy választ lehessen adni a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Az európai mezőgazdasági termelőknek ezután is olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek 
lehetővé teszik kellő mennyiségű és minőségű, valamint megfizethető árú termékek 
előállítását, és ezáltal a megfelelő szintű nyersanyag- és élelmiszer-önellátást a polgárok 
számára.

Mindez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági tevékenységeket fenntartható termelési elvek 
szerint kell folytatni, és ki kell alakítani az európai mezőgazdaság új jövőképét, amelyben a 
versenyképesség fenntarthatósággal párosul. Ehhez a jövőképhez hozzá kell tartoznia azon
elképzelésnek is, amely szerint a fenntarthatóság nem csak környezeti kérdés, hanem a 
mezőgazdaság hosszú távú – gazdasági és társadalmi – életképességével is összefügg. 
A fokozottabban környezetbarát európai mezőgazdaságra való áttérés tehát a mezőgazdaság 
életképességének elengedhetetlen feltétele. 

Az európai mezőgazdaságnak ezenkívül meg kell őriznie versenyképességét fő kereskedelmi 
partnereivel szemben, amelyek bőséges támogatásban részesülnek és/vagy kevésbé szigorú 
termelési szabályok szerint működnek.

A mezőgazdasági ágazat kellő potenciállal rendelkezik ahhoz – és feladata is –, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az innováció és a munkahelyteremtés terén jelentősen 
hozzájáruljon az új „Európa 2020” stratégia végrehajtásához. Ennek jegyében különös 
figyelmet kell fordítani a vidéki területekre, köztük is elsősorban a leghátrányosabb 
helyzetűekre, és a fenntarthatóság keretein belül fokozni kell társadalmi és gazdasági 
dinamizmusukat.

A mezőgazdasággal és a vidékkel kapcsolatos új európai politikának a törvényesség, 
méltányosság és hatékonyság hármas elvén kell alapulnia: a forrásoknak az adófizetők és a 
társadalom által hasznosnak ítélt célokra történő fordítása; a mezőgazdasági termelők, régiók 
és tagállamok közötti lehető legigazságosabb elosztás; az elérendő célok optimalizálását célzó 
felhasználás.

Figyelembe véve az európai mezőgazdaság megőrzendő sokszínűségét és azt, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtásához fenn kell tartani a közös 
jogszabályi keretet, a szubszidiaritás érvényesítésekor garantálni kell a fenti két szempont 
közötti egyensúlyt. Továbbá, a közpénzek felhasználására vonatkozó szigorú követelmények 
sérelme nélkül, a lehető legteljesebb mértékben egyszerűsíteni kell valamennyi jogszabályt.

Másfelől, az Európai Parlament (EP) a tavalyi évben a Lyon- és a Dess-jelentés kapcsán nagy 
többséggel jóváhagyott egy sor általános politikai iránymutatást, amelyeket megfelelően 
értékeltek.
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Miután az Európai Bizottság (EB) előterjesztette jogalkotási javaslatait, most az EP-n a sor, 
hogy állást foglaljon a kitűzött célok elérését szolgáló főbb intézkedésekkel és eszközökkel 
kapcsolatban, jelen esetben a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek 
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban, amely részletesen 
kiegészíti a KAP második pillérét.

Aktív mezőgazdasági termelő
Az előadó osztja azt a véleményt, amely szerint köztámogatást csak azon vállalatoknak kell 
nyújtani, amelyek gazdasági tevékenységének fő elemét vagy túlnyomó részét – a tagállamok 
által meghatározandó kritériumok alapján – a mezőgazdasági tevékenységek teszik ki. 
Ugyanakkor bemutatja azon vállalattípusok és tevékenységek listáját, amelyekhez olyan 
földterületek tartoznak, amelyek a KAP keretén belül nem részesülhetnek majd közvetlen 
kifizetésekben, mint a repülőterek, ingatlanpiaci társaságok, golfpályák, kempingek, 
bányászati társaságok stb.

Felső határok és csökkenő jelleg
Az előadó támogatja az EB javaslatát, amely szerint a 150 000 és 200 000 euró közötti 
kifizetések esetében 20%-os, 200 000 és 250 000 euró között pedig 40%-os csökkentési rátát 
kellene alkalmazni, azonban azt javasolja, hogy a 250 000 euró feletti összegek esetében a 
rátát emeljék 70%-ról 80%-ra. Támogatja ezenkívül a 300 000 eurós felső határ 
megállapítását. 

A vidéki munkahelyteremtés és -megőrzés ösztönzéseképpen az előadó támogatja az EB 
javaslatát, hogy a bérköltségeket és az egyéb szociális terheket le kellene vonni azon 
összegekből, amelyekre a csökkentési rátákat alkalmazni kell. A szövetkezeteket mentesíteni 
kell ezen intézkedés alkalmazása alól. Az egyéb típusú kollektív földhasznosítási 
társaságoknak nyújtott közvetlen kifizetések esetén olyan számítási módszert kell alkalmazni, 
amely figyelembe veszi az egyes tagoknak külön-külön juttatott összegeket, és a megfelelő 
csökkentési rátákat ez utóbbiakra kell alkalmazni.

A két pillér közötti rugalmasság
Az előadó javasolja a KAP két pillére alá tartozó támogatási mechanizmusok közötti 
koherencia megteremtését és azok összekapcsolását, valamint támogatja a pillérek közötti 
átcsoportosítási lehetőségeket, lévén, hogy az egyik vagy másik pillérhez rendelt pénzügyi 
eszközök összege egyik tagállamról a másikra jelentősen változik.

Javasolja tehát, hogy az 1. pillértől a 2. pillérhez át lehessen csoportosítani – nemzeti 
társfinanszírozás nélkül – a közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezeténél 
(„kizöldítés”) fel nem használt összegeket, továbbá javasolja a hátrányos természeti adottságú 
területek támogatását.
Azon tagállamok, amelyekben a 2. pillér pénzügyi helyzete kevésbé kedvező, lehetőséget 
kaptak arra, hogy hasonló feltételek mellett nemzeti pénzügyi keretük akár 20%-át 
átcsoportosítsák.

Az átcsoportosítások teljes összege, nem számítva a „kizöldítés”-nél fel nem használt 
összegek átcsoportosítását, nem haladhatja meg a 20%-ot. 
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Alaptámogatási rendszer
A közvetlen támogatások új rendszerének egyszerűbb alkalmazása érdekében az előadó 
javasolja, hogy a teljesen elkülönített támogatási rendszert alkalmazó tagállamok 
automatikusan kerüljenek be az új rendszerbe. Javasolja továbbá, hogy kapjanak az első 
évben támogatási jogosultságot azok a mezőgazdasági termelők, akik 2009-ben, 2010-ben 
vagy 2011-ben – és nem csak ez utóbbi évben, ahogy azt az EB javasolja – legalább egy 
támogatási jogosultságot aktiváltak.

A közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezete („kizöldítés”)
A közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezetét erősíteni kívánó tagállamok számára 
lehetővé tették, hogy nemzeti pénzügyi kereteik több mint 30%-át ehhez a fejezethez 
rendeljék.

Az előadó nagyobb rugalmassággal ruházza fel a „zöldítő” intézkedéseket a környezetvédelmi 
támogathatóságot lehetővé tevő opciók kiszélesítésével és az intézkedések egyszerűsítésével. 
A rugalmasság elérhető egyrészt olyan intézkedések bevezetésével, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a mezőgazdasági termelők a környezetvédelmi támogatást elnyerhessék más 
támogatással való egyenértékűség alapján, a második pillér intézkedésein keresztül vagy az 
ökológiai gazdálkodást igazoló tanúsítvány révén, másrészt jelentős egyszerűsítést 
eredményező kiigazítások végrehajtásával. 

- Új intézkedések:

a) Az agrár-környezetvédelmi intézkedések alá tartozó területek automatikus támogathatósága 
a közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezetéből;

b) A mezőgazdasági üzemek – az EB által meghatározandó kritériumok alapján odaítélhető –
ökológiai tanúsítványának bevezetése, a közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezete 
alatti automatikus támogathatóság opciójaként;

d) Az állandó kultúrák – mint az olajfaültetvény, a szőlő és a gyümölcsös – környezetvédelmi 
támogathatósága, amennyiben ezeken mezőgazdasági talajvédelmi és talajmegőrzési 
gyakorlatokat folytatnak (például gyepesítés), és amennyiben e kultúrák az 50 ha-nál kisebb 
gazdaságok támogatásra jogosult területeinek több mint 80%-át foglalják el; az ilyen 
mezőgazdasági gyakorlatokat folytató állandó kultúrák területei mentesülnek az ökológiai 
jelentőségű terület meglétére vonatkozó feltétel alól.

- Az EB által javasolt intézkedések egyszerűsítése:

a) A növénytermesztés diverzifikálása
Az 5 ha és 20 ha közötti gazdaságokat arra kell kötelezni, hogy két különböző kultúrát 
tartsanak fenn, amelyek közül egyik területe sem haladhatja meg a szántóterület 90%-át. A 20 
ha-nál nagyobb gazdaságok esetében megmarad a legalább három különböző kultúra 
meglétére vonatkozó kötelezettség, azzal, hogy egyik sem foglalhat el a szántóterület 70%-
ánál nagyobb területet, kettő együtt pedig 95%-nál nagyobbat.

Az 50 ha-nál kisebb gazdaságokra nem vonatkozik majd e kötelezettség, ha a támogatásra 
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jogosult mezőgazdasági terület 80%-át gyepterületek, legelők vagy állandó kultúrák foglalják 
el. 

b) Állandó gyepterületek
Az állandó gyepterület fogalma – az egyenértékűség céljából – kiegészült a hagyományos 
legeltetéssel, amely szintén állandó és az extenzív termeléshez tartozik. 

c) Ökológiai jelentőségű területek
Az EB javasolja, hogy a gazdaságok támogatható hektárterületeinek 7%-a ökológiai 
jelentőségű terület legyen. Az előadó javasolja, hogy ezt a rendszert csak a 20 hektárnál 
nagyobb gazdaságokra alkalmazzák. Javasolja továbbá, hogy amennyiben e területek egy 
szomszédos gazdaság egyenértékű területeivel határosak, az e célra kijelölt támogatható 
hektárterületek arányát egyedileg csökkentsék 7%-ról 5%-ra. Javasolja végül, hogy a 
nitrogént megkötő kultúrák területét az előírt ökológiai jelentőségű területhányadhoz lehessen 
számítani. 

Fiatal mezőgazdasági termelők
Az előadó javasolja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási jogosultságának 25%-
os növelését minden tagállamban terjesszék ki az 50 ha-os nagyságig. 

Termeléstől függő támogatás
Az előadó a termeléstől függő támogatás odaítéléséhez szükséges, az EB által javasolt 
feltételeket kiegészíti a „foglalkoztatási” tényezővel.

Figyelembe véve, hogy Európa egyes régióiban ez mekkora jelentőséggel bír a tevékenység 
fenntartása tekintetében, az előadó javasolja, hogy a speciális jogosultságokat meg lehessen 
tartani.

Javasolja továbbá, hogy a tagállamok minden évben – nem csak 2013 és 2016 között, ahogy 
az EB javasolja – augusztus 1-jéig dönthessenek arról, hogy a nemzeti felső határ mekkora 
hányadát fordítják a termeléstől függő támogatás finanszírozására.

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
Figyelembe véve, hogy a tagállamok helyzete a mezőgazdasági kistermelők tekintetében 
mennyire különböző, az előadó javasolja, hogy ez a rendszer legyen önkéntes. Javasolja 
azonban, hogy e rendszeren belül az éves kifizetés összege legfeljebb az átlagos nemzeti 
kifizetés 25%-a lehessen, szemben az EB által javasolt 15%-kal. Javasolja továbbá, hogy 
hektáronkénti átlagos nemzeti kifizetésnek megfelelő összeget 3 helyett 5-tel lehessen 
szorozni, és hogy a termelőnként kifizethető legnagyobb összeg az EB által javasolt 1000 
euró helyett legyen 1500 euró.

Nemzeti felső határok 
A közös agrárpolitika EB által javasolt új szerkezete a mezőgazdasági termelők támogatási 
szintjének rövid és középtávú közelítését irányozza elő a régiók és a tagállamok között. Az 
EB javaslata azonban a támogatások tagállamon belüli közelítése tekintetében jóval tovább 
megy, mint a tagállamok közötti közelítés terén. Az első esetben azt javasolja, hogy 2019-ig 
egy országon vagy régión belül minden támogatás azonos összegű legyen, azaz 0%-os eltérést 
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ajánl. Ezzel szemben a tagállamok pénzügyi kerete tekintetében a javaslat az EU-27 átlaga 
feletti 57%-tól az az alatti 47%-ig terjed (Máltát nem számítva), vagyis az eltérés több mint 
100%.

A két ütem közötti nagyobb koherencia érdekében az előadó a belső közelítési folyamat 
önkéntes lassítását, a tagállamok között pedig a közelítés mérsékelt gyorsítását javasolja. 

Ennek megfelelően az előadó javasolja, hogy a tagállamok tekintetében a támogatások 
hektáronkénti összegének átlagos szintje az átlaghoz közelítsen, és ne az átlag 90%-ához, 
ahogy az EB javasolja. Az előadó tehát azt javasolja, hogy azon tagállamok, amelyek a 
közösségi átlag 70%-a alatt vannak, kapják vissza a különbség 30%-át, azok, amelyek az átlag 
70%-a és 80%-a között vannak, kapják vissza a különbség 25%-át, azok pedig, amelyek az 
átlag 80%-a és az átlag között vannak, kapják vissza a különbség 10%-át. Egyik tagállam sem 
marad, semmilyen körülmények között, a közösségi átlag 65%-a alatt. E folyamathoz az EU-
27 átlaga feletti tagállamoknak arányosan kell hozzájárulniuk annak garantálása mellett, hogy 
e mechanizmus hatására egyikük sem kerül az átlag alá.

A támogatások tagállamon vagy régión belüli közelítése
Egyes tagállamokban vagy régiókban a támogatások rövid időn belüli jelentős csökkentése 
veszélybe sodorhatja számos gazdaság életképességét, és súlyos gazdasági, társadalmi és 
környezeti következményekkel járhat. A potenciális negatív hatás mérséklése érdekében a 
2014–2019 közötti időszakban a tagállamok a támogatások közelítése tekintetében az 
átlaghoz viszonyított 20%-os eltérési sávot határozhatnak meg, és legfeljebb 30%-os 
mértékben korlátozhatják a támogatás egyéni csökkentését. 

E jelentés kidolgozásához az EB által – a jövőbeli többéves pénzügyi kereten belül – a KAP 
céljaira javasolt teljes keretösszeg szolgált alapul. A javaslat jelentős módosítása esetén e 
jelentés tartalmát felül kell vizsgálni.


