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Módosítás 45
Åsa Westlund

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 
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.

(9) Az elfogadott szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a földterület 
támogathatósága tükrözze az egyes 
tagállamokban a termesztésre és a 
mezőgazdasági használatra, valamint a 
hagyományos legelők fizikai jellemzőire 
vonatkozóan uralkodó egyedi 
körülményeket a termelésbeszüntetés 
elkerülése, valamint a biológiai sokféleség 
és a tájképi elemek megtartása érdekében. 
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 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.

Or. en
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Módosítás 46
Julie Girling

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 
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.

(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 
kritériumokat, amelyek alapján úgy 
tekinthető, hogy a termelő megfelelt a 
mezőgazdasági terület kultúrállapotban 
tartására vonatkozó követelménynek, 
valamint az állandó gyepterületre és 
legelőre vonatkozóan a gyep és egyéb 
egynyári takarmánynövény túlsúlyának 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

Or. en

Módosítás 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok számára meg kell adni 
a lehetőséget, hogy a szóban forgó 
összeget az elsőből a második pillérbe 
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helyezzék át. Az áthelyezhető maximális 
összeget a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság rögzíti 
legkésőbb 2014 elején.

Or. lt

Módosítás 48
Kārlis Šadurskis

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 

(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. 
Azoknal a tagállamoknak azonban, 
amelyeknek a közvetlen kifizetési szintjei 
még a kiigazítást követően is az uniós 
átlag 80%-a alatt vannak, kifizetési 
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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 
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.

szintjüket 80%-ra kell igazítaniuk. 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 
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.

Or. en

Módosítás 49
Riikka Manner

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 

(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 



AM\902453HU.doc 7/72 PE489.554v01-00

HU

környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
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, 

környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
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, 
illetve azok a mezőgazdasági termelők, 
akik elkötelezték magukat a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
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hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

rendelet] 29. cikke szerinti környezeti és 
éghajlati intézkedések mellett, 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 
alapján szankciót von maga után.

Or. fi

Módosítás 50
Gerben-Jan Gerbrandy

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 
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 

(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, a 
biológiai sokféleség és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ebből a célból kívánatos, 
hogy a tagállamok a 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, ellenőrizhető, szerződésen 
kívüli, éves tevékenységek formájában 
meghatározni, amelyek túlmutatnak a 
kölcsönös megfeleltetésen és kapcsolódnak 
a mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
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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 
alapján szankciót von maga után.

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 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 51
Matthias Groote

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 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy támogassa a fenntartható 
mezőgazdaságot, és hogy a közvetlen 
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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 
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 

kifizetések kötelező „kizöldítése” révén 
javuljon a környezetvédelmi teljesítménye. 
Így az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatok EU-szerte támogatásban 
részesülnek, miközben az 
élelmezésbiztonság és a környezeti 
szempontok közötti egyensúly a 
földhasználat vonatkozásában fennmarad.
Ebből a célból kívánatos, hogy a 
tagállamok a 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 
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részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

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 
alapján szankciót von maga után.

Or. de

Módosítás 52
Julie Girling

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 
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

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések tárgyaláson 
alapuló „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 
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 kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz. E tevékenységek olyan 
„kizöldítési” intézkedéseket 
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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 
alapján szankciót von maga után.

tartalmazhatnak, mint a vadon élő
állatoknak, madaraknak és rovaroknak 
megfelelő növények kiválasztása, 
megtervezett ökológiai folyosók, az 
éghajlatváltozás enyhítését célzó 
intézkedések és általános környezettudatos 
gazdálkodás. Ezeknek az intézkedéseknek 
arányosaknak és a helyi éghajlati, talaj- és 
vízellátási viszonyokkal összhangban 
állóknak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
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„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 
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, 

„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 
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 tudják fordítani. 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, 
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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 
alapján szankciót von maga után.

további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása hatással legyen a
kiosztandó közvetlen kifizetések összegére.

Or. en

Módosítás 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamok eltérő 
környezetvédelmi helyzete következtében a 
„kizöldítési” célkitűzések valószínűleg 
jobban elérhetők nemzeti vagy regionális 
szinten. Ezért a tagállamok számára 
nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a 
közvetlen kifizetések „kizöldítéssel” 
kapcsolatos összetevőjének 
alkalmazásában.

Or. en

Módosítás 55
Julie Girling

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 

törölve



AM\902453HU.doc 15/72 PE489.554v01-00

HU

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.

Or. en

Módosítás 56
Julie Girling

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 területet és legelőt állandó 
gyepterületként és legelőként 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.

Or. en

Módosítás 57
Julie Girling

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. 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közvetlen kifizetések 
„kizöldítéssel” kapcsolatos összetevője 
ösztönzőként, nem pedig teherként 
értendő. Ezért a mezőgazdasági 
termelőkkel szemben nem szabad további 
adminisztratív követelményeket állítani. 
További követelményeket vagy 
korlátozásokat sem szabad felállítani az 
olyan területekre, amelyekre kölcsönös 
megfeleltetési követelmények 
vonatkoznak. 

Or. en

Módosítás 59
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt (33) A tagállamok számára indokolt 
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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 
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 

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 
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. A környezet 
hasznára váló növénykultúrák esetében, 
mint az olyan hüvelyesek vagy növények, 
amelyek hozzájárulnak a növényi 
fehérjékben az önellátáshoz, 
rendelkezéseket kell hozni a termeléstől 
függő támogatás vonatkozásában.
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fogadhasson el.

Or. fr

Módosítás 60
Julie Girling

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 
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 

(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 
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. A termeléstől 
függő támogatás lehetőségét a különleges 
igényű kis ágazatok számára kell 
fenntartani, és azt nem szabad általános 
eszközként használni. Ezzel 
összefüggésben a termeléstől függő 
kifizetéseket a lehető leghamarabb 
fokozatosan meg kell szüntetni.



AM\902453HU.doc 19/72 PE489.554v01-00

HU

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. en

Módosítás 61
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy a környezet és az állatjólét 
hasznára váló egyes jól meghatározott 
mezőgazdasági tevékenységek támogatása 
céljából nemzeti felső határuk 5 %-áig 
különleges támogatást ítélhessenek oda. 
Ide tartozik a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodáshoz hasonló 
termelési rendszerek és az olyan 
gyakorlatok ösztönzése, amelyek 
környezeti teljesítményre törekednek, 
valamint erősítik az állatjóléti előírásokat. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 
abból a célból, hogy egyértelműen 
meghatározza az ilyen különleges 
támogatás odaítélésének feltételeit.
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Módosítás 62
Riikka Manner

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 közvetlen támogatások kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási 
költségek csökkentése érdekében kívánatos 
a mezőgazdasági kistermelők részére 
egyszerű, egyedi támogatási rendszer 
lehetőségét létrehozni. A tagállamok 
azonban maguk kell hogy tudjanak 
dönteni arról, hogy létrehoznak-e egy 
ilyen egyedi támogatási rendszert.  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.
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Módosítás 63
Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en

Módosítás 64
Anna Rosbach

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 

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
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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.

megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. en

Módosítás 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

ii. a biológiai sokféleség, a talaj 
termőképességével és a vízkészlettel 
kapcsolatos jó gazdálkodás, az éghajlat és 
a környezet szempontjából előnyös, 
valamint a kölcsönös megfeleltetésre 
vonatkozó szabályokon lényegesen 
túlmutató mezőgazdasági gyakorlatot 
folytató mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott támogatás,

Or. en

Módosítás 66
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a termelésből kivont mezőgazdasági 
területek ismételt használatba vétele.

Or. fr

Módosítás 67
Julie Girling

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 
legelő vagy az állandó kultúrák által 
elfoglalt terület;

Or. en

Módosítás 68
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

g) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől és legelőtől eltérő, 
vetésforgón kívül termesztett kultúrák, 
amelyek öt évig, illetve ennél hosszabb 
ideig foglalják el a földterületet, és 
ismétlődően termést hoznak, ideértve a 
faiskolákat és a rövid rotációs idejű 
sarjerdőt is;

Or. en
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Módosítás 69
Åsa Westlund

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 
túlsúlyban maradnak;

h) „állandó gyepterület”: gyep vagy egyéb 
takarmánynövény természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;
tartalmazhat egyéb fajokat vagy a 
hagyományos legelők jellemzői 
szempontjából fontos elemeket, feltéve, 
hogy a gyep és az egyéb 
takarmánynövények túlsúlyban maradnak;

Or. en

Indokolás

A Bizottság meghatározásra irányuló javaslata azért problematikus, mert a mezőgazdasági 
erőforrásként és a biológiai sokféleség szempontjából fontos legelők ki vannak zárva. Ez a 
javaslat ilyen földterületeket foglal magában, valamint egyszerűsítéshez, tisztességesebb 
rendszerhez és környezeti értékekhez vezet. A változtatás nagyobb rugalmasságot tesz 
lehetővé a regionális különbségek szempontjából, ugyanakkor kiemeli, hogy a földnek 
mezőgazdasági jellegűnek kell lennie ahhoz, hogy támogatásra jogosult lehessen.

Módosítás 70
Julie Girling

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 

h) „állandó gyepterület és legelő”: 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, 
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alkalmas fajokat, feltéve, hogy a gyep és az 
egyéb egynyári takarmánynövények 
túlsúlyban maradnak;

legeltetés céljára alkalmas fajokat, feltéve, 
hogy a gyep és az egyéb egynyári 
takarmánynövények, többek között például 
a hanga túlsúlyban maradnak;

Or. en

Módosítás 71
Satu Hassi, Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Indokolás

Az előadó 16. módosítása alapján.

Módosítás 72
Kārlis Šadurskis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azoknal a tagállamoknak azonban, 
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amelyeknek a közvetlen kifizetési szintjei 
még a kiigazítást követően is az uniós 
átlag 80%-a alatt vannak, kifizetési 
szintjüket 80%-ra kell igazítaniuk.

Or. en

Módosítás 73
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

A tagállamok nemzeti jogszabályaikban 
meghatározzák az „aktív mezőgazdasági 
termelő” fogalmát a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjába foglalt 
„mezőgazdasági tevékenység” 
meghatározás alapján. 

Or. fi

Indokolás

A Bizottság „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának meghatározására irányuló javaslata 
nem megfelelő. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 74
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben 
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Aktív mezőgazdasági termelő olyan 
személy, aki mezőgazdasági tevékenységet 
folytat, és a „mezőgazdasági tevékenység” 
kifejezés az alábbit jelenti:
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Or. en

Módosítás 75
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) A tagállamok objektív, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 
határozhatnak meg annak biztosítására, 
hogy ne részesülhessenek közvetlen 
kifizetésben a mezőgazdasági termelők:

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem a hatóságok 
adminisztrációs terheit is növeli, és nem foglalkozik a passzív mezőgazdasági termelők valódi 
problémájával, ugyanis többségük minden esetben 5000 eurónál kevesebbet kapna és így 
mentesülne a bekezdésben foglaltak alól.

Módosítás 76
Riikka Manner

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. fi

Indokolás

A Bizottság „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának meghatározására irányuló javaslata 
nem megfelelő. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
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tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 77
Åsa Westlund

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

a) akik, illetve amelyek esetében a 
mezőgazdasági tevékenység csak 
elenyésző részét teszi ki a gazdasági 
tevékenység egészének; vagy

Or. en

Módosítás 78
Kārlis Šadurskis

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

a) mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást, valamint

Or. en

Módosítás 79
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mezőgazdasági területe főként törölve
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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.

Or. fi

Indokolás

A Bizottság „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának meghatározására irányuló javaslata 
nem megfelelő. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 80
Åsa Westlund

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) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
tevékenység.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem a hatóságok 
adminisztrációs terheit is növeli, és nem foglalkozik a passzív mezőgazdasági termelők valódi 
problémájával, ugyanis többségük minden esetben 5000 eurónál kevesebbet kapna és így 
mentesülne a bekezdésben foglaltak alól.
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Módosítás 81
Kārlis Šadurskis

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) a mezőgazdasági terület olyan 
állapotban való tartása, amely alkalmassá 
teszi legeltetésre vagy növénytermesztésre, 
illetve a tagállamok által meghatározott
más minimumtevékenységek elvégzésére.

Or. en

Módosítás 82
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) növénykultúrával befedett területeik 
állapota a gazdálkodás során romlott 
(elhagyott földterület, elsavasodott talaj, 
kimerített szerves anyagok a talajban és a 
termőtalajréteg ezért megművelésre 
alkalmatlan).  

Or. fr

Módosítás 83
Riikka Manner

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

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. fi

Indokolás

A Bizottság „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának meghatározására irányuló javaslata 
nem megfelelő. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 84
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Or. en

Módosítás 85
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve
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Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem a hatóságok 
adminisztrációs terheit is növeli, és nem foglalkozik a passzív mezőgazdasági termelők valódi 
problémájával, ugyanis többségük minden esetben 5000 eurónál kevesebbet kapna és így 
mentesülne a bekezdésben foglaltak alól.

Módosítás 86
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 a következők meghatározása 
céljából:

törölve

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,
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
c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. fi
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Indokolás

A Bizottság „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának meghatározására irányuló javaslata 
nem megfelelő. A közvetlen támogatás mennyisége önmagában nem árul el semmit a 
mezőgazdasági termelő tevékenységéről. Az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát ezért a 
tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 87
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 a következők meghatározása 
céljából:

törölve

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,
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
c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. en
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Módosítás 88
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 a következők meghatározása 
céljából:

törölve

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,
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
c) arra az esetre vonatkozóan 
megállapítandó kritériumok, amikor a 
mezőgazdasági termelő mezőgazdasági 
területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre 
alkalmas állapotban tartott területnek 
minősül.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem a hatóságok 
adminisztrációs terheit is növeli, és nem foglalkozik a passzív mezőgazdasági termelők valódi 
problémájával, ugyanis többségük minden esetben 5000 eurónál kevesebbet kapna és így 
mentesülne a bekezdésben foglaltak alól.
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Módosítás 89
Satu Hassi, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha a(z) …/…/EU rendelet 
[horizontális rendelet] 93. cikkében a 
kölcsönös megfeleltetésre vonatkozóan 
meghatározott szabályok nem teljesülnek;

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja az európai polgárok számára, hogy az állami pénzeszközökkel nem 
okoznak kárt.

Módosítás 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására. Az 
ennek megfelelően átcsoportosított 
pénzeszközöket 100%-ban az Unió KAP-
költségvetéséből finanszírozzák azzal a 
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feltétellel, hogy azokat a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] 5. cikkének (4) és (5) 
bekezdésében meghatározott 
vidékfejlesztési prioritásoknak 
megfelelően a környezetre irányítják.

Or. en

Módosítás 91
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok bizonyos hányadát
rendelkezésre bocsátják a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 92
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
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közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. fr

Módosítás 93
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 
területalapú támogatási rendszer, az 
eladható bruttó mezőgazdasági termelés, a 
hozzáadott érték vagy a fogalalkoztatott 
munkavállalók száma keretében 
támogatást igényeltek 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. it

Módosítás 94
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat.

(4) A tagállamok a nemzeti tartalékból 
először a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági 
termelőknek biztosítanak támogatási 
jogosultságokat. A maximális kifizetésre 
való jogosultságokat olyan fiatal 
mezőgazdasági termelők kapják meg, akik 
az alábbi környezetbarát mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazása mellett kötelezik 
el magukat: kártevők elleni integrált 
védekezés, magas természeti értékű 
gazdálkodás és biogazdálkodás.

Or. fr

Módosítás 95
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a termelésből kivont mezőgazdasági 
területek újból megművelhető állapotúvá 
tétele.

Or. fr

Módosítás 96
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 

(1) Az 1. fejezetben említett 
alaptámogatási rendszer keretében 
támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek a 25. cikk (2) bekezdésében 



AM\902453HU.doc 39/72 PE489.554v01-00

HU

meghatározott támogatható hektárterületén
az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös alábbi mezőgazdasági 
gyakorlatokat kell folytatnia:

meghatározott támogatható hektárterületén
a helyi éghajlati, talaj- és vízellátási 
viszonyok szempontjából előnyös alábbi 
mezőgazdasági gyakorlatokat kell 
folytatnia:

Or. en

Módosítás 97
Riikka Manner

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 
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,

a) a növénytermesztés diverzifikálásának 
30. cikknek megfelelő biztosítása.

Or. fi

Indokolás

A szöveg egyszerűsítése érdekében a „kizöldítési” szabályoknak ebben a cikkben összhangban 
kell lenniük a részletesebb 30. cikkel.

Módosítás 98
Kārlis Šadurskis

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 meghaladja az érintett 
tagállam gazdaságainak hektárban 
számított átlagos méretét, és ha a 
támogatható terület több mint 40%-át az 
év jelentős részében nem teljes egészében 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként 
vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 99
Oreste Rossi

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 
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,

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

Or. it

Módosítás 100
Julie Girling

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 
szántóterülete meghaladja a 3 hektárt és 

a) rotációs alapon a vadon élő állatoknak, 
madaraknak és rovaroknak megfelelő 
növénykultúra kiválasztása;
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azt az év jelentős részében nem teljes 
egészében (ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy víz alatt fekvő növények 
termesztésére használja,

Or. en

Módosítás 101
Kārlis Šadurskis

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) a meglévő állandó gyepterület 
fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 102
Julie Girling

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) ökológiai folyosók megtervezése és 
fenntartása; valamint

Or. en

Módosítás 103
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) mezőgazdasági területén fenntartható 
ökológiai jelentőségű terület megléte.

Or. de

Módosítás 104
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) a környezettudatos gazdálkodás mellett 
az éghajlatváltozás enyhítését célzó 
intézkedések végrehajtása.

Or. en

Módosítás 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben nem felelnek meg az e 
fejezetben meghatározott 
követelményeknek, a termelők az e 
rendelet 33. cikke (1) bekezdésében 
szabályozott támogatás teljes összegét 
elveszthetik.

Or. en

Módosítás 106
Julie Girling
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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, 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 gyakorlat közül a 
számukra relevánsakat folytatják, 
figyelembe véve azt is, hogy megfelelnek-e 
a 30., 31. és 32. cikknek.

Or. en

Módosítás 107
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó területen 
található, jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra, feltéve, hogy az 
említett fejezetben említett gyakorlatot 
olyan mértékben követik, amennyire az az 
érintett mezőgazdasági üzem esetében 
összeegyeztethető a hivatkozott irányelvek 
céljaival.

(3) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK 
irányelv, illetve a (bizonyos agrár-
környezetvédelmi programokra 
vonatkozó) 1698/2005 rendelet hatálya alá 
tartozó területen található, jogosultak az e 
fejezetben említett támogatásra, feltéve, 
hogy az említett fejezetben említett 
gyakorlatot olyan mértékben követik, 
amennyire az az érintett mezőgazdasági 
üzem esetében összeegyeztethető a 
hivatkozott irányelvek és rendelet
céljaival.

Or. en
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Módosítás 108
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
elkötelezték magukat a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] 29. cikke szerinti környezeti és 
éghajlati intézkedések mellett, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. fi

Indokolás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik a II. pillér keretében már elkötelezték magukat a 
mezőgazdaság terén teendő környezeti intézkedések mellett, már jó mezőgazdasági 
gyakorlatot folytatnak.

Módosítás 109
João Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
magas ökológiai és természetvédelmi 
értékkel bíró hagyományos gyakorlatokat 
alkalmaznak a különböző tagállamokban 
– például a különleges helyzetben lévő 
földközi-tengeri térség országaiban –
növénykultúra és ökológiai jelentőségű 
földterület diverzifikálása, vegyes kultúra, 
állandó kultúrák (olajfaligetek, szőlő- és, 
almaültetvények) vagy rizskultúra 
tekintetében, és akik hozzájárulnak a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
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megállításához, jogosultak az e fejezetben 
említett kifizetésre.

Or. en

Módosítás 110
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
szántóterületük legalább 50%-át 
gyepterületként használják, 
automatikusan jogosultak az e fejezetben 
említett támogatásra.

Or. fi

Módosítás 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E fejezet rendelkezései nem 
vonatkoznak a 15 hektárnál kevesebb 
területű gazdaságokra, amelyek gazdasági 
és történelmi körülmények 
eredményeképpen környezetbarát, a 
biológiai sokféleséget támogató 
gazdálkodási gyakorlatokat alkalmaznak.

Or. lt

Módosítás 112
Kārlis Šadurskis
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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 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja az 
érintett tagállam gazdaságainak 
hektárban számított átlagos méretét, és ha 
a támogatható terület több mint 40%-át az 
év jelentős részében (ültetett vagy 
természetes) fű termesztésére, parlagon 
hagyott területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. A fő 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 80%-át.

Or. en

Módosítás 113
Satu Hassi, Margrete Auken
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
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
legelőként, parlagon hagyott területként 
vagy állandó növénykultúra 
termesztésére, vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább négy különböző 
növénykultúrát kell vetésforgóban 
termesztenie, amelyek közül legalább 
egynek területi szempontból megfelelő 
hüvelyesnek kell lennie és azt a 
támogatható földterület legalább 10%-án 
kell termeszteni. E négy növénykultúra 
közül egyik kiterjedése sem haladhatja meg 
a szántóterület 50%-át.
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Or. en

Indokolás

Az előadó 27. módosítása alapján.

Módosítás 114
Riikka Manner
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 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a VI. 
mellékletben meghatározottak alapján az 
érintett tagállam gazdaságai átlagos 
méretének 50%-át vagy azt azt az év 
jelentős részében nem teljes egészében 
parlagon hagyott területként vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
vagy ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterületének kevesebb mint 50%-át 
gyepterületként és/vagy zöld parlagként 
és/vagy évelő növénykultúraként 
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 haladhatja meg a 
szántóterület 70 %-át.

Or. fi

Indokolás

A háromhektáros alsó határ túságosan kicsi. A három növénykultúrára vonatkozó 
követelmény túlságosan nagy adminisztratív terhet és túlzott költségeket jelent a kis 
gazdaságok számára.

Módosítás 115
Corinne Lepage
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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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 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(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 rotációs 
alapon vagy három egymást követő évben 
parlagon hagyva. A vetésforgó egyetlen 
zöldségkultúrát foglal magába. A nagy 
gabonatermelő gazdaságok esetén a 
növénykultúrák rotációja nem feltétlenül 
foglalja magában zöldség termesztését, de 
a mezőgazdasági termelőnek olyan módon 
kell diverzifikálnia termesztési rendszerét, 
hogy termőföldjének 10%-át 
zöldségtermesztésre fordítsa.

Or. fr

Módosítás 116
Oreste Rossi
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 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(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 két különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek 
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.



AM\902453HU.doc 49/72 PE489.554v01-00

HU

Or. it

Módosítás 117
Julie Girling

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 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
(ültetett vagy természetes) fű 
termesztésére, parlagon hagyott területként, 
állandó növénytermesztésre vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen növénykultúrák egy 
megfelelő vetésforgóját kell alkalmaznia, 
illetve parlagon kell hagynia a helyi 
éghajlati, talaj- és vízellátási viszonyokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
legelőként vagy fű termesztésére, vagy 
parlagon hagyott területként, vagy állandó 
növénykultúra termesztésére, vagy 
árasztásos növénytermesztésére használja, 
a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
vetésforgóban termesztenie, és a 
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támogatható földterület legalább 5%-án 
hüvelyeseket kell termesztenie.

Or. en

Indokolás

Az előadó 27. módosítása alapján.

Módosítás 119
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdéstől eltérően a a(z) 
…/…/EU rendelet [a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 33. cikkében említett, 
természeti és más sajátos hátrányokkal 
küzdő területek esetén a szántóterületen 
legalább két különböző növénykultúrát 
kell termeszteni.  A fő növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 80%-át.

Or. fi

Indokolás

A három növénykultúrára irányuló követelményt különösen nehéz betartani az északi éghajlat 
térségében, ezért a nehéz természeti körülmények között művelt területek esetén elegendő két 
növénykultúra termesztése. A rövid tenyészidő és az alacsony tényleges összhőmérséklet 
erősen korlátozza a termeszthető növénykultúrák kiválasztását. E területeken is elterjedt a fű 
termesztése, amely önmagában támogatja a biológiai sokféleséget.

Módosítás 120
Julie Girling

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

Állandó gyepterület Állandó gyepterület és legelő

Or. en

Módosítás 121
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az új tagállamok biztosítják, hogy az 
állandó gyepterületként használt 
földterületek továbbra is állandó 
gyepterületek maradnak.

Or. fi

Indokolás

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

Módosítás 122
Kārlis Šadurskis

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 

(1) Az új tagállamok biztosítják, hogy az
állandó gyepterületként használt 
földterületek állami szinten továbbra is 
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rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2014. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó gyepterületű 
referenciaterület).

állandó gyepterületek maradnak.

Or. en

Módosítás 123
Julie Girling

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 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 
legelőként használt referenciaterület).

Or. en

Módosítás 124
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fi

Indokolás

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

Módosítás 125
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 126
Julie Girling

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 legelőként 
használt 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.

Or. en
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Módosítás 127
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fás szárú növények termesztésére 
használt területet az állandó gyepterületű 
referenciaterületekkel egyenrangúnak 
tekintik az előző bekezdés értelmében.

Or. it

Indokolás

A szőlő- vagy olajfatermesztésre használt területek biológiai sokféleségének szintje az állandó 
gyepterületekkel összemérhető és több szén-dioxid tárolására képes.

Módosítás 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 129
Riikka Manner
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi

Indokolás

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

Módosítás 130
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A mezőgazdasági termelők állandó 
gyepterületű referenciaterületük legfeljebb 
5 %-át átalakíthatják és vetéssel kialakított 
gyepterületük 25%-át évente 
megújíthatják. Az említett határérték nem 
alkalmazandó vis maior vagy rendkívüli 
körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 131
Julie Girling

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

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

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

Or. en

Módosítás 132
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 133
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
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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 
területüknek növelésével, az állandó 
gyepterület megújításával, és a 
mezőgazdasági terület állandó 
gyepterületté való átalakításával. 

Or. fi

Módosítás 134
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 135
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
32. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk
Ökológiai jelentőségű terület törölve

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

Or. en

Módosítás 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
legelők kivételével – legalább 10 %-a 
ökológiai jelentőségű terület, mint például 
parlagon hagyott terület, terasz, tájképi 
elem, védelmi sáv, illetve féltermészetes 
élőhely legyen. Ahhoz, hogy egy terület 
ökológiai jelentőségű területnek 
minősüljön, nem lehet felszántani, bevetni 
vagy nem természetes trágyával kezelni, 
illetve permetezni, hanem a biológiai 
sokféleség védelmét szolgáló igényekkel 
összhangban meghatározott évszakokban 
legeltetni, betakarítani vagy kaszálni lehet 
rajta.

Or. en

Indokolás

Az előadó 33. módosítása alapján. Ahhoz, hogy az intenzív termesztést folytató területeken is 
létrejöhessenek ökológiai jelentőségű területek, a százalékos arányt a gazdasági méretéhez 
kell igazítani.

Módosítás 137
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akik szántóföldjük kevesebb 
mint 50%-át használják gyepterületként 
és/vagy évelő növénykultúrák 
termesztésére, gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 7 %-a ökológiai 
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említett erdősített terület legyen. jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. fi

Indokolás

A gyepterületen történő termesztés segíti a biológiai sokféleséget, a 7% ezért nem nyújt 
jelentős többletértéket a szántóterületük nagyobb részét gyepterületként használó 
mezőgazdasági termelők számára a biológiai sokféleség szempontjából.

Módosítás 138
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább 
7 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen; 5% is 
elégségesnek tekinthető, ha a 
mezőgazdasági termelő önként végrehajt 
más környezeti rendelkezéseket is, például 
biztosítja, hogy a keletkezett trágyát addig 
nem terítik szét, amíg egy biogázüzem fel 
nem dolgozta, a kellemetlen szagok és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése 
érdekében. Az 55. cikknek megfelelően a 
Bizottságra meghatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására irányuló 
hatáskört ruház annak meghatározására, 
hogy milyen további, a környezet számára 
előnyös intézkedések igazolják egy adott 
mezőgazdasági termelő támogatható 
földterületének kisebb százalékának 
elfogadhatóságát.

Or. de

Indokolás

A javaslat célja a mezőgazdasági általános elfogadottságának növelése és a környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentése. A nyerstrágya szétterítése jelentős kellemetlenségeket okoz 
a helyi lakosoknak. A biogázüzemben végzett erjesztési folyamat csökkenti a kellemetlenség 
szintjét mind a szagok, mind az éghajlatra gyakorolt hatás tekintetében.

Módosítás 140
Oreste Rossi

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 

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

támogatható hektárterületük – az állandó 
gyepterületű terület kivételével – legalább
3 %-a ökológiai jelentőségű terület, mint 
például parlagon hagyott terület, terasz, 
tájképi elem, védelmi sáv, illetve a 25. cikk 
(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. it

Módosítás 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterület 
bizonyos része – az állandó gyepterületű 
terület kivételével – a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett ökológiai jelentőségű terület. E 
terület legalább:

a) a támogatható földterület 2,5%-a, vagy;
b) a támogatható földterület 7%-a – az 
állandó gyepterületű terület és az olyan 
területek kivételével, mint például a terasz, 
védelmi sáv, tájképi elem –, illetve a 
kölcsönös megfeleltetés követelménye alá 
eső egyéb területek.

Or. en

Módosítás 142
Corinne Lepage

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

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

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

Or. fr

Módosítás 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 144
Riikka Manner
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdéstől eltérően a(z) 
…/…/EU rendelet [a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 33. cikkében említett, 
természeti és más sajátos hátrányokkal 
küzdő területek esetén a környezetvédelmi 
területnek a mezőgazdasági termelő 
szántóterületének 5%-át kell borítania. 

Or. fi

Indokolás

Különösen az északi régiókban az éghajlati és a termesztési körülmények nehezebbek, mint 
Európa sok más részén. Az északi területeken a parcellák általában szétszórtak és a 
termőföldek kicsik és nagyrészt erdővel körülvettek, ami viszont ösztönzi a biológiai 
sokféleséget. Az északi területeket főleg a gyepterületen történő termesztés jellemzi.

Módosítás 145
Kārlis Šadurskis

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) Azokban a tagállamokban, amelyek 
területének több mint 50%-át erdők, 
nedves területek, mocsarak és természetes 
élőhelyek borítják, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy támogatható hektárterületük 
legalább 1,5%-a ökológiai jelentőségű
terület legyen. Azok a mezőgazdasági 
termelők, akik támogatható területe több 
mint 20%-ban erdőterület, mentesülnek e 
követelmény alól.

Or. en
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Indokolás

A „kizöldítési elemre” vonatkozó követelményeknek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében el 
kell kerülniük a megfelelő mezőgazdasági és környezeti állapottal és a kötelező gazdálkodási 
követelményekkel való párhuzamosságot.  Ez kevesebb adminisztratív terhet, egyszerűbb és 
világosabb követelményeket eredményezne, amelyek nem tesznek lehetővé kettős 
szankcionálást és félreértést a mezőgazdasági termelők körében.

Módosítás 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok 2014-ben a II. 
mellékletben megállapított éves nemzeti 
felső határ legalább 30 %-át az e 
fejezetben említett támogatás 
finanszírozására fordítják, és 2020-ig ezt az 
összeget 50%-ra emelik.

Or. en

Módosítás 147
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 149
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 150
Kārlis Šadurskis

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

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

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

Or. en

Módosítás 151
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Termeléstől függő támogatás csak 
kivételes esetben nyújtható a 
következőknek:

Or. en

Módosítás 152
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, nagymagvú 

Termeléstől függő támogatás a következő 
ágazatoknak és termékek után nyújtható: 
gabonafélék, olajnövények, 
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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.

fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
keményítőburgonya, burgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, sertéshús és 
baromfihús, tojás, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, valamint rövid rotációs idejű 
sarjerdő.

Or. fi

Indokolás

A termelési ágazatokat lehetőség szerint egyformán kell kezelni.

Módosítás 153
Julie Girling

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.

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

Or. en

Módosítás 154
Julie Girling

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

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

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

Or. en

Módosítás 155
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a termeléstől függő 
önkéntes támogatás alkalmazásának első 
évét megelőző év augusztus 1-jéig úgy 
dönthetnek, hogy a II. mellékletben 
meghatározott éves nemzeti felső határuk 
legfeljebb 20 %-át a termeléstől függő 
önkéntes támogatás finanszírozására 
fordítják.

Or. it

Módosítás 156
Riikka Manner

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

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

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek a 2010–2013-as 
időszakban legalább egy évig a
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet1 ) szóló 2007. október 22-i 
1234/2007/EK tanácsi rendelet 182. cikke 
(7) bekezdésében, a 73/2009/EK rendelet 
III., IV. és V. címében – a IV. cím 1. 
fejezete 6. szakaszának a kivételével –
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
rendelkezésre álló összeg [több mint 10 %-
át a 73/2009/EK rendelet III. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában meghatározott 
intézkedések, az említett rendelet 68. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának i–iv. 
alpontjában, valamint b) és e) pontjában 
meghatározott támogatás, vagy az említett 
rendelet IV. címének 1. fejezete – a 6. 
szakasz kivételével – szerinti intézkedések 
finanszírozására használták fel, dönthetnek 
úgy, hogy a Bizottság 41. cikknek 
megfelelő jóváhagyásával a II. 
mellékletben meghatározott éves nemzeti 
felső határ több mint 10 %-át használják 
fel.

____________
HL L 299., 16.11.07, 1. o.

Or. fi

Módosítás 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyapotra vonatkozó (3) A gyapotra vonatkozó 
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terményspecifikus támogatás hatékony 
kezelése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás alkalmazásában a földterület és 
a fajták engedélyezésével kapcsolatos 
szabályok és feltételek vonatkozásában.

terményspecifikus támogatás hatékony 
kezelése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás alkalmazásában a földterület és 
a fajták engedélyezésével kapcsolatos 
szabályok és feltételek vonatkozásában. E 
szabályok magukban foglalják a 
környezeti hatástanulmány követelményét 
is.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a nagyfokú vegyszerhasználatra és az öntözéshez szükséges vízhasználatra a 
gyapotkultúrák esetén, helyénvaló környezeti hatástanulmány készítésére irányuló 
követelményt előírni, mielőtt engedélyeznék a gyapottermesztést a földterületen.

Módosítás 158
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fi

Indokolás

A túlságosan nagy adminisztratív teher elkerülése érdekében a mezőgazdasági kistermelők 
támogatási rendszerének kialakítását a tagállamok megítélésére kell bízni.
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Módosítás 159
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a III. 
cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól. Alaptámogatásuk 30%-át azonban 
elvesztik, hacsak termelésük 10%-át 
közvetlenül vagy helyileg el nem adják.

Or. fr


