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RÖVID INDOKOLÁS

Általános információk
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, szóban forgó jogalkotási javaslat a második pillérben sokat ígérő 
megközelítési módokat foglal magában az EU környezetpolitikai kihívásainak való 
megfelelés tekintetében azzal, hogy a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés érdekében 
ösztönzőket hoz létre és erősít meg. Az új rendeletnek az ökológiai, társadalmi és gazdasági 
kihívások kezelésére alkalmas eszközöket kell a tagállamok rendelkezésére bocsátania. Sok 
javasolt intézkedés hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozásához, a 
talajerózió feltartóztatásához és a talajvíz minőségének javításához. 

Az esedékes reform alkalmat adhat jelentős módosítások bevezetésére. Ennek elmaradása 
nemcsak a környezet, hanem a mezőgazdasági termelők és az uniós adófizetők kárára is 
válna. Ezért a második pillér különös jelentőséggel bír. A tagállamokat támogatni kell jól 
előkészített intézkedések kidolgozásában, amelyek proaktív módon elégítik ki a vidéki 
közösségek szükségleteit. 

Közjavak biztosítása
A mezőgazdaság területén és a vidéki térségekben fokozni kell az erőfeszítéseket az 
éghajlatvédelmi és energiaügyi célkitűzések, valamint a biológiai sokféleségre vonatkozó 
stratégia megvalósítása érdekében. A mezőgazdasági termelőknek, akik az erdészeti 
gazdálkodókkal együtt a földek fő kezelői, ennek során támogatásra lesz szükségük, mivel a 
piaci árak nem tükrözik e közjavak biztosítását. 

Minimális környezeti kiadások
A vidéki területeken végrehajtott környezeti intézkedések esetében kötelező minimális kiadási 
arányt kell meghatározni, beleértve az agrár-környezetvédelmi, az éghajlathoz, a Natura 2000-
hez, víz-keretirányelv megvalósításához és az ökológiai termeléshez kapcsolódó 
intézkedéseket. Az ökológiai és az azokhoz kapcsolódó ökológiai-mezőgazdasági, valamint 
környezeti intézkedéseket haladéktalanul kiemelten kell kezelni a vidékfejlesztésre irányuló 
uniós programokban. Ez a minimálisan kötelező kiadás hosszú távon minden uniós polgár és 
az egész társadalom javára válik.

Ökológiai termelés és jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás
Az ökológiai termelésnek és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodásnak 
kiemelkedő eredményeket kell felmutatnia a fenntarthatóság tekintetében, ezért átfogó 
intézkedéscsomaggal kell ösztönözni őket. Az ökológiai termelés megmutatta, hogy pozitív 
ökológiai hatással járhat és gazdasági stabilitást hozhat magával, a biológiai sokféleség, a 
talaj- és vízminőség védelmétől és javításától kezdve az éghajlatváltozás elleni fellépésen át a 
természetes erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásig. Különösen az ökológiai termelés 
támogatása bővíti a fogyasztóknak szánt jó minőségű élelmiszerek kínálatát.

A fentarthatóság kárára történő kockázatkezelési finanszírozás elkerülése
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A második pillér célja a vidéki térségek fenntartható fejlesztése: e pillérnek hozzá kell járulnia 
„ahhoz, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá, 
valamint innovatívabbá váljon”. Ez a célkitűzés összeegyeztethetetlen a kockázatkezelés 
finanszírozására irányuló intézkedésekkel. A jövedelemstabilizálást az első pillér már 
szabályozza, ezért nem kell pótlólagosan rögzíteni a második pillérben. Amennyiben külön 
kockázatkezelési intézkedésekre van szükség, ezeket az első pillérnek kell tartalmaznia. Túl 
nagy a veszélye annak, hogy a kockázatkezeléssel a környezet és a fejlesztés szempontjából 
fontos eszközök szivárognak el a biztosítási ágazatban.

A vidékfejlesztés támogatása nem csak a mezőgazdaságban
A vidéki területeken az elvándorlási folyamatok megállítása érdekében különösen fontos a 
helyi infrastruktúra és az alapvető helyi szolgáltatások fejlesztése. Ide tartozik az 
egészségügyi ellátás és megelőzés intézményeinek kiépítése, amelyek javíthatják a vidéki 
területeknek az egészségügyi intézményekhez való hozzáférését. Az Európa 2020 stratégia 
értelmében ez magas színvonalú munkahelyek létrehozását is támogatja (orvosok, 
gyógyszerészek, betegápolók stb.), így a foglalkoztatás növeléséről is gondoskodik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani.
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez 
nyújtott támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20 %-a e célra kerüljön 

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani.
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást a biológiai sokféleségre 
vonatkozó stratégia és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzések megvalósításának 
mikéntjéről, azon törekvéssel összhangban, 
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felhasználásra. hogy az uniós költségvetés legalább 20%-a 
e célra kerüljön felhasználásra.

Or. en

Indokolás

Európában sok őshonos faj veszélyeztetett. A szilárd agrár-ökoszisztémák és a biológiai 
sokféleség kulcsszerepet játszanak az uniós élelmiszertermelésben és földgazdálkodásban. A 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztési politika az egyik olyan alapvető szakpolitikai terület, 
amelyen keresztül a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós stratégiát végre kell hajtani. A 
biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiát kiemelten kell kezelni a biológiai sokféleséget 
fenntartása és az élelmiszer-előállítási és gazdálkodási rendszerek hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása érdekében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdaságokat, 
a hegyvidéki területeket, a rövid ellátási 
láncok kialakítását és a környezeti 
kihívásokkal szembeni fellépést kell 
megcélozniuk. Ezenkívül tematikus 
alprogramok révén lehetőséget kell 
teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is
úgy, hogy közben ne lépjenek fel negatív 
társadalmi és környezeti hatások. Az ilyen 
tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
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számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. en

Indokolás

A jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás fenntartása a vidékfejlesztési és a 
biológiai sokféleségre vonatkozó szakpolitika részeként uniós célkitűzés. A jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodás fenntartásához azonban új szemléletmódra van szükség. A 
jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás Unió-szerte való fenntartása érdekében 
következetes és hatékony stratégia kidolgozását kell célul kitűzni. A jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodást illető kihívások nem csak a környezeti tényezőkre korlátozódnak. Az 
ilyen gazdálkodási rendszerek mind gazdasági, mind társadalmi szempontból igen 
sérülékenyek. Ha megfelelően tudjuk támogatni a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodást, sok gazdálkodó nem kényszerül majd tevékenysége felfüggesztésére, és sokkal 
többen maradnak a vidéki területeken. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése, (ideértve az 
egészségügyi ellátás és megelőzés 
intézményeit, a szabadidős
tevékenységeket és a kultúrát), a falvak 
megújítása, valamint a falvak és a vidéki 
tájak kulturális és természeti örökségének 
helyreállítása és korszerűsítése alapvető 
elemét képezi bármely, a vidéki térségek 
növekedési potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
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gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére, mint például 
az egészségügyi ellátás és megelőzés 
intézményeinek kiépítésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia értelmében magas színvonalú munkahelyeket lehet létrehozni 
(orvosok, gyógyszerészek, betegápolók stb.), ezáltal növelni lehet a foglalkoztatási arányt. Ez 
a javaslat továbbá biztosítja a vidéki területeken élők hozzáférését az egészségügyi 
intézményekhez.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A vidéki területek biológiai 
sokféleségének megőrzése és javítása 
érdekében a vidékfejlesztési politikának a 
gazdálkodási gyakorlatok kialakítására és 
a projektek megvalósítására szolgáló 
célirányos eszközök, többek között a 
megfelelő infrastruktúra rendelkezésre 
bocsátásán keresztül (nem termelő 
beruházások) hozzá kell járulnia a Natura 
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2000 hálózat megfelelő végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A vidéki területek biológiai sokféleségének javítása érdekében alapvetően fontos, hogy a 
vidékfejlesztés hozzájáruljon a Natura 2000 hálózat teljes végrehajtásához, és hogy a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet a hálózat rá eső részéért felelősséget vállaljon. A strukturális 
programokkal (ERFA, Kohéziós Alap) és a LIFE-fal való koordináció biztosítaná, hogy ezek a 
programok egymást kiegészítsék, és hogy a Natura 2000-rel kapcsolatos összes szükségletet 
kielégítsék. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése 
és az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy 
más természeti katasztrófák által 
károsított erdők helyreállítására és a 
kapcsolódó megelőző intézkedésekre, az új 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Gondoskodni kell 
arról, hogy a támogatás ne vezessen a 
verseny torzulásához, piacsemleges legyen, 
és összhangban álljon a környezeti 
célkitűzésekkel. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos szempontokat is magukban 
foglaló erdőgazdálkodási terveket kell 
alkalmazni a vidékfejlesztési programok 
keretében támogatásban részesülő 
valamennyi erdőre. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség, de az utaknál és 
víztározóknál többre van szükség; 
korszerűsített formában a hagyományos 
gyakorlatokat is fel lehet eleveníteni. A 



PA\897320HU.doc 9/61 PE486.102v01-00

HU

erdészeti technológiák és az erdei 
termékek feldolgozása és értékesítése 
terén az erdőtulajdonosok gazdasági és 
környezeti teljesítményének javítása 
céljából megvalósítandó beruházásokra, 
továbbá azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét.
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia végrehajtásához. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

megelőzési intézkedéseket az
erdőgazdálkodási tervek erdővédelmi
fejezetének kötelező részévé kell tenni. A 
károsult erdészeti potenciál helyreállítására 
irányuló intézkedés esetén a természeti 
katasztrófa bekövetkeztét hivatalosan el 
kell ismertetni valamely tudományos 
közszervezettel. Az erdészeti intézkedést 
az Unió és a tagállamok nemzetközi 
szinten vállalt kötelezettségeinek 
figyelembevételével kell elfogadni, és azt a 
tagállamok nemzeti vagy szubnacionális 
erdészeti terveire vagy azokkal 
egyenértékű eszközeire kell alapozni, 
amelyeknek figyelembe kell venniük az 
európai erdők védelmével foglalkozó 
miniszteri konferenciákon vállalt 
kötelezettségeket. Az erdészeti 
intézkedések finanszírozását a bevált 
erdőgazdálkodási gyakorlatoknak való 
megfeleléstől kell függővé tenni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan. E tekintetben biztosítani 
kell, hogy a kezdeti erdősítések 
megfeleljenek a helyi viszonyoknak, 
összeegyeztethetőek legyenek a 
környezettel, növeljék a biológiai 
sokféleséget, és hogy a féltermészetes 
gyepterületeket ne lehessen fásítani.
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Or. en

Indokolás

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos szempontokat is magukban foglaló erdőgazdálkodási 
tervek alapvetően fontosak ahhoz, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást biztosítani lehessen. 
Kulcsfontosságú, hogy a megelőző intézkedések ne csak a már kialakult erdővédelmi 
problémákra adjanak választ. Csak a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat szabad 
támogatni. Végezetül, a sok felmerülő probléma miatt az alapvető biztosítékokat már az 
alaprendeletben szabályozni kell.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti közjavak és
szolgáltatások iránti növekvő igényének 
kielégítésében. Tovább kell ösztönözniük a 
mezőgazdasági termelőket és egyéb 
gazdálkodókat arra, hogy – a 
földműveléshez köthető éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj, a biológiai 
sokféleség és a genetikai sokféleség 
védelmével és javításával 
összeegyeztethető mezőgazdasági 
gyakorlatok bevezetése vagy további 
alkalmazása révén – a társadalom egészét 
szolgálják. Ebben az összefüggésben a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások 
megőrzésére és a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási rendszerek 
további szükségleteire külön figyelmet kell 
fordítani. A kifizetéseknek hozzá kell 
járulniuk a vállalt kötelezettségek nyomán 
felmerülő többletköltségek és elmaradó 
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megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor 
indokolt, hogy – a „szennyező fizet” 
elvének megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 35%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések, a 
Natura 2000-hez és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések, az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességét és 
környezeti értékét javító beruházások, az 
erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatások, valamint az 
erdővédelem keretében.
A változó helyzethez igazodva kiemelt 
figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági 
termelők és gazdálkodók által vállalt 
jelenlegi és jövőbeli agrár-
környezetvédelmi és éghajlattal 
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kapcsolatos kötelezettségek közötti 
átmenetre.

Or. en

Indokolás

Jelenleg 25%-os minimális ráfordítási kötelezettség van érvényben. Ezt a minimumösszeget 
25%-ról 35%-ra kell emelni. A kiindulópont az a jogi „alap”, amelyből kiindulva a második 
pillér alatti kifizetéseket lehet kiszámolni. Ezért fontos, hogy a második pillér alatti 
intézkedések – a kettős kifizetések elkerülése érdekében – túlmutassanak a kölcsönös 
megfeleltetésen és a környezetvédelem érdekében előírt fellépéseken. A környezetvédelmi 
előírások érvénybelépésével a kiindulópont változik, ezért fontos, hogy az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások meghaladják a 
kiinduló értéket.  

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség 
van olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe 
tudjanak nézni az őket leggyakrabban 
fenyegető kockázatokkal. 
Következésképpen ennek az intézkedésnek 
támogatást kell biztosítania a 
mezőgazdasági termelők számára az 
általuk fizetett termény-, állat- és 
növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek 
az állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 

törölve
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kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a második pillér alatt külön kockázatfedezési jövedelemtámogatást 
vezessünk be, mivel az első pillér már rendelkezik jövedelemtámogatásról. Amennyiben ezt 
bele kell foglalni a jogi aktusba, akkor azt az első pillér alatt kell megtenni. A második pillér 
célja, hogy támogassa vagy ösztönözze a mezőgazdasági termelőket gazdaságaik és 
közösségeik környezeti, társadalmi és gazdasági ellenálló képességének fokozására. Ezért 
nem lenne helyénvaló itt ilyen rendelkezéseket meghatározni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
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céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak és kutatóknak a 
hálózatba szervezése céljából, amelyek, 
illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági 
innovációt célzó tevékenységek 
végrehajtásában. Ehhez az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében 
finanszírozást kell biztosítani.

céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak, nem kormányzati 
szervezeteknek és kutatóknak a hálózatba 
szervezése céljából, amelyek, illetve akik 
részt vesznek a mezőgazdasági innovációt 
célzó tevékenységek végrehajtásában.
Ehhez az uniós szintű technikai 
segítségnyújtás keretében finanszírozást 
kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Az európai innovációs partnerségek működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a nem 
kormányzati szervezetek is egyenlő módon hozzáférjenek a hálózathoz, és annak munkájában 
részt vehessenek. Ezért nem indokolt, hogy ne nevezzük meg őket egyértelműen már a 
szövegben.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a
kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása, különös tekintettel a 
következő területekre:

(3) az élelmiszerlánc szervezésének a 
mezőgazdaság terén történő előmozdítása, 
különös tekintettel a következő területekre:

a) az elsődleges termelők megfelelőbb 
integrálása az élelmiszerláncba a 
minőségrendszerek, a helyi piacokon és a 
rövid ellátási láncokon keresztül folytatott 
promóció, a termelői csoportok és a 
szakmaközi szervezetek révén;

a) az elsődleges termelők megfelelőbb 
integrálása az élelmiszerláncba a 
minőségrendszerek, a helyi piacokon és a 
rövid ellátási láncokon keresztül folytatott 
promóció, a termelői csoportok és a 
szakmaközi szervezetek révén;

b) a mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés támogatása;

Or. en



PA\897320HU.doc 15/61 PE486.102v01-00

HU

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a második pillér alatt külön kockázatfedezési jövedelemtámogatást 
vezessünk be, mivel az első pillér már rendelkezik jövedelemtámogatásról. Amennyiben ezt 
bele kell foglalni a jogi aktusba, akkor azt az első pillér alatt kell megtenni. Fontos rámutatni, 
hogy a négyes számú célkitűzés a környezeti közjavak és szolgáltatások nyújtását tűzi ki célul.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a mezőgazdaságtól és az erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása, 
különös tekintettel a következő területekre:

(4) a mezőgazdaságtól és az erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása, 
különös tekintettel a környezeti közjavak 
és szolgáltatások nyújtására a következő
területeken:

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a második pillér alatt külön kockázatfedezési jövedelemtámogatást 
vezessünk be, mivel az első pillér már rendelkezik jövedelemtámogatásról. Amennyiben ezt 
bele kell foglalni a jogi aktusba, akkor azt az első pillér alatt kell megtenni. Fontos rámutatni, 
hogy a négyes számú célkitűzés a környezeti közjavak és szolgáltatások nyújtását tűzi ki célul.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása;

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás 
hatékonyságának és fenntarthatóságának
fokozása;

Or. de
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása;

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának és fenntarthatóságának
fokozása;

Or. de

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egészségügyi ellátás és megelőzés 
intézményeihez való hozzáférés 
előmozdítása;

Or. de

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia értelmében magas színvonalú munkahelyeket lehet létrehozni 
(orvosok, gyógyszerészek, betegápolók stb.), ezáltal növelni lehet a foglalkoztatási arányt. Ez 
a javaslat továbbá biztosítja a vidéki területeken élők hozzáférését az egészségügyi 
intézményekhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások mindegyike hozzájárul az 
innovációval, a környezettel, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó 

A prioritások mindegyike hozzájárul az 
innovációval, a környezettel, a 
közegészséggel, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó 
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célkitűzések teljesítéséhez. célkitűzések teljesítéséhez.

Or. de

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a környezeti kihívásoknak való 
megfelelés;

Or. en

Indokolás

Az uniós élelmiszer-ipari és gazdálkodói ágazatra váró – a 4. és 5. prioritásban is tükrözött –
kihívásokra egyértelműen fel kell hívni a tagállamok figyelmét azáltal, hogy ösztönözzük őket 
egy környezeti kihívásokra választ adó alprogram kialakítására, amely a biológiai sokféleség 
megőrzésének és növelésének, a vizek védelmének, a talaj egészségének stb. egyre kiterjedtebb 
problémakörére próbálna választ adni.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek; 

Or. en

Indokolás

Az uniós élelmiszer-ipari és gazdálkodói ágazatra váró – a 4. és 5. prioritásban is tükrözött –
kihívásokra egyértelműen fel kell hívni a tagállamok figyelmét azáltal, hogy ösztönözzük őket 
egy környezeti kihívásokra választ adó alprogram kialakítására, amely a biológiai sokféleség 
megőrzésének és növelésének, a vizek védelmének, a talaj egészségének stb. egyre kiterjedtebb 
problémakörére próbálna választ adni. 



PE486.102v01-00 18/61 PA\897320HU.doc

HU

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elemzésnek az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokra kell épülnie. A környezettel, 
az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint az 
innovációval kapcsolatos konkrét 
igényeket az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokon keresztül kell megvizsgálni 
abból a célból, hogy e két területen 
megfelelő megoldásokat lehessen találni az 
egyes prioritások szinjén;

Az elemzésnek az uniós vidékfejlesztési és 
környezeti prioritásokra kell épülnie, és a 
meglévő környezetvédelmi 
rendelkezéseken és adatokon kell 
alapulnia. A környezettel, az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint az 
innovációval kapcsolatos konkrét 
igényeket az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokon keresztül kell megvizsgálni 
abból a célból, hogy e két területen 
megfelelő megoldásokat lehessen találni az 
egyes prioritások szintjén;

Or. en

Indokolás

Megbízható SWOT-elemzés nélkül nehezebb konkrét intézkedéseket tervezni. Ezen túlmenően, 
az Európai Bizottság becslése szerint a környezeti szabályozás alkalmazásának elmaradása 
egészségügyi és környezeti kiadások formájában éves szinten az Uniónak 50 milliárd 
eurójába kerül. A jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás fenntartása és ösztönzése 
alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok megvalósításában a 
Natura 2000 területeken kívül is, ezért konkrétan meg kell említeni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a program a benne foglalt uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében 
magában foglalja az intézkedések 
megfelelő kombinációit, amelyek 
logikusan következnek az a) pontban 
említett előzetes értékelésből és a b) 
pontban említett elemzésből;

i) a program a benne foglalt uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében 
magában foglalja a világszinten is jelentős 
környezeti és éghajlati kihívásoknak való 
megfelelést célzó egyes intézkedések 
megfelelő kombinációit, amelyek 
logikusan következnek az a) pontban 
említett előzetes értékelésből és a b) 
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pontban említett elemzésből;
vidékfejlesztési programjuk kidolgozása 
során a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük az e rendelet 29., 30., 31., 34. és 
35 cikkében említett intézkedéseket;

Or. en

Indokolás

A 4. és 5. uniós prioritásnak egyértelműen tükröznie kell, hogy az uniós gazdálkodási 
gyakorlatot a jövőben mindenképpen fenntarthatóbb útra kell terelni. Az ökológiai minőség 
fenntartása, valamint a tagállamokon belüli és közötti versenyképesség és gazdasági 
fenntarthatóság biztosítása érdekében ezért kulcsfontosságú, hogy az agrár-
környezetvédelemhez, az éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, a Natura 2000-hez, a víz-
keretirányelvhez és az állatjóléthez kapcsolódó intézkedések az összes uniós vidékfejlesztési 
programban kötelező erejűek legyenek.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – i v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a programnak részét képezi az 
innovációra, a környezetre – a Natura 2000 
területek sajátos szükségleteit is beleértve –
és az éghajlatváltozás enyhítésére, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
célravezető megközelítés;

iv) a programnak részét képezi az 
innovációra, a környezetre – a Natura 2000 
területek, a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodási rendszerek és az 
ökológiai termelés sajátos szükségleteit is 
beleértve – és az éghajlatváltozás 
enyhítésére, illetve az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló célravezető 
megközelítés;

Or. en

Indokolás

Megbízható SWOT-elemzés nélkül nehezebb konkrét intézkedéseket tervezni. Ezen túlmenően, 
az Európai Bizottság becslése szerint a környezeti szabályozás alkalmazásának elmaradása 
egészségügyi és környezeti kiadások formájában éves szinten az Uniónak 50 milliárd 
eurójába kerül. A jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás fenntartása és ösztönzése 
alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleségre vonatkozó célok megvalósításában a 
Natura 2000 területeken kívül is, ezért konkrétan meg kell említeni.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek kijelölése és a 
partnerekkel folytatott konzultáció 
eredményei;

o) a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek kijelölése, a 
[CSF/2012]/EU rendelet 5. cikkében 
említett partnerségek megvalósításának 
támogatására szolgáló célkitűzéseket és
kritériumokat meghatározó uniós 
magatartási kódex részletezése, a
konzultációs folyamatok 
megszervezésének (eszközök, 
rendelkezésre álló idő) részletei és a
partnerekkel folytatott konzultáció 
eredményei;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok bemutassák, hogy a partnerségi elv végrehajtása átlátható módon 
folyik és megfelelő elveken nyugszik. Az uniós magatartási kódex jó hivatkozási alap annak 
biztosítására, hogy az összes érdekelt fél megfelelő lehetőséget kapjon a részvételre. A 
tagállamoknak ezért nyilvánosságra kell hozniuk a konzultáció során használt eszközöket és a 
rendelkezésre álló időt. Az átláthatóság biztosítani fogja, hogy a konzultáció rendben 
történjen.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) A tagállamoknak legalább fenn kell 
tartaniuk a 2007–2013-as programozási 
időszakban tett erőfeszítések szintjét, és az 
EMVA-ból az egyes vidékfejlesztési 
programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás 
legalább 35%-át az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
fenntartható földgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységekre kell 
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fordítaniuk az agrár-környezetvédelmi, az 
éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, a 
Natura 2000-hez és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó kifizetések, az 
erdei ökoszisztémák ellenálló képességét 
és környezeti értékét javító befektetések, 
az erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatások, valamint az 
erdővédelem keretében.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi programozási periódusban legalább 25% a második tengelyre fordítandó 
kifizetések aránya. Ezt folytatni kell, illetve 35%-ra kell emelni a minimális kifizetés arányát. 
Az összes egyedi környezetvédelmi intézkedést ide kell venni (az agrár-környezetvédelmi, az 
éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, a Natura 2000-hez, a víz-keretirányelvhez, az erdei
környezethez stb. kapcsolódó intézkedések), azonban a nem egyedi környezetvédelmi 
intézkedéseket (kedvezőtlen helyzetű térségek) nem kell ideszámítani.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) azon erdészeti üzemek legkisebb 
mérete, amelyek esetében a támogatás 
folyósításának feltétele az 
erdőgazdálkodási terv vagy azzal 
egyenértékű eszköz, valamint az 
erdőgazdálkodási tervben foglalt, a 
biológiai sokféleségre vonatkozó egyes 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

A biológiai sokféleségre vonatkozó uniós stratégiával való összhang megteremtése érdekében 
a vidékfejlesztési programban világosan meg kell határozni azon erdészeti üzemek legkisebb 
méretét, amelyek esetében a támogatás folyósításának feltétele erdőgazdálkodási terv 
benyújtása. Azt is egyértelműsíteni kell, hogy a biológiai sokféleséget illető mely 
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intézkedéseket kell belefoglalni az erdőgazdálkodási tervbe.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági termelők számára 
biztosított tanácsadás legalább egy uniós 
vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódik és 
a következő elemek közül legalább egyre 
kiterjed:

(4) A mezőgazdasági termelők számára 
biztosított tanácsadás legalább egy uniós 
vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódik és 
a következő elemekre terjed ki:

Or. en

Indokolás

A fenntarthatóbb gazdálkodási gyakorlatok irányába történő elmozdulást szolgáló 
gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások hatékonyságának biztosítása érdekében átfogó 
tájékoztatást kell nyújtani az összes tagállamban. Az ökológiai termelés ideális helyzetben van 
ahhoz, hogy túlteljesítse a környezeti és éghajlati követelményeket, és vezető szereet töltsön be 
a fenntartható mezőgazdasági termelésben. Mivel az ökológiai termelésre való átállás 
jelentős vállalkozás, szakértelemre van hozzá szükség. Az ökológiai termelést ezértlegalább 
kifejezetten említeni kell a mezőgazdasági termelők számára biztosított tanácsadási 
szolgáltatások között. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének 
1. fejezetében előírt, jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények és/vagy a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra 
vonatkozó előírások közül egy vagy több;

a) a(z) HR/2012/EU rendelet VI. címének 
1. fejezetében előírt, jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények és a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra 
vonatkozó előírások;

Or. en

Indokolás

A fenntarthatóbb gazdálkodási gyakorlatok irányába történő elmozdulást szolgáló 
gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások hatékonyságának biztosítása érdekében átfogó 
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tájékoztatást kell nyújtani az összes tagállamban. Az ökológiai termelés ideális helyzetben van 
ahhoz, hogy túlteljesítse a környezeti és éghajlati követelményeket, és magával húzza a 
fenntartható mezőgazdasági termelést. Mivel az ökológiai termelésre való átállás jelentős 
vállalkozás, szakértelemre van hozzá szükség. Az ökológiai termelést ezért, mint minimum, 
kifejezetten említeni kell. 

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok által meghatározott 
mezőgazdasági kisüzemek és legalább a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címében említett 
kistermelői rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése;
vagy

d) a tagállamok által meghatározott 
mezőgazdasági kisüzemek és legalább a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címében említett 
kistermelői rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése, a 
környezeti teljesítmény, és a 834/2007/EK 
rendeletben meghatározott ökológiai 
termelésre irányuló gazdasági tevékenység 
mint minimum; vagy

Or. en

Indokolás

A fenntarthatóbb gazdálkodási gyakorlatok irányába történő elmozdulást szolgáló 
gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások hatékonyságának biztosítása érdekében átfogó 
tájékoztatást kell nyújtani az összes tagállamban.  Az ökológiai termelés ideális helyzetben 
van ahhoz, hogy túlteljesítse a környezeti és éghajlati követelményeket, és magával húzza a 
fenntartható mezőgazdasági termelést. Mivel az ökológiai termelésre való átállás jelentős 
vállalkozás, szakértelemre van hozzá szükség. Az ökológiai termelést ezért, mint minimum, 
kifejezetten említeni kell. 

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó 
végtermék egyedi jellege egyértelműen 
meghatározott kötelezettségekre vezethető 
vissza, amelyek garantálják a 

i) az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó 
végtermék egyedi jellege egyértelműen 
meghatározott kötelezettségekre vezethető 
vissza, amelyek garantálják a 
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következőket: következőket:
– a termék sajátos jellemzői, vagy – a termék sajátos jellemzői, vagy
– sajátos gazdálkodási vagy termelési 
módszerek, vagy

– sajátos gazdálkodási vagy termelési 
módszerek, valamint ökológiai 
gazdálkodás vagy

– a végtermék minősége jelentősen 
felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a 
növényegészségügy, az állatjólét vagy a 
környezetvédelem tekintetében az árukra 
vonatkozó kereskedelmi előírások szerint 
megkövetelt minőséget;

– a végtermék minősége jelentősen 
felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a 
növényegészségügy, az állatjólét vagy a 
környezetvédelem tekintetében az árukra 
vonatkozó kereskedelmi előírások szerint 
megkövetelt minőséget; de az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és a géntechnológiától való 
mentesség tekintetében is;

Or. de

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beruházások tárgyi eszközökbe Beruházások tárgyi eszközökbe a 
fenntartható, egészséges, éghajlatbarát és 
állatjóléti szempontokat figyelembe vevő 
termelés érdekében

Or. de

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) javítják a mezőgazdasági üzem 
összteljesítményét;

a) jelentősen javítsák a mezőgazdasági
tevékenységet a fenntarthatóság, az 
egészségügyi előnyök, az éghajlat és az 
állatbarát gazdálkodás tekintetében;

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez és 
korszerűsítéséhez kapcsolódó 
infrastruktúrára irányulnak, beleértve a 
mezőgazdasági és az erdőterületekhez való 
hozzáférést, a birtokrendezést és a 
termőföld minőségének javítását, az 
energiaellátást és a vízgazdálkodást is;
vagy

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez és 
korszerűsítéséhez kapcsolódó
környezetbarát infrastruktúrára irányulnak, 
beleértve a mezőgazdasági és az 
erdőterületekhez való hozzáférést, a 
birtokrendezést és a termőföld 
minőségének javítását, az energiaellátást és 
a vízgazdálkodást is, a 4. és az 5. 
prioritással összhangban; vagy

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kórokozók visszaszorítását vagy 
csökkentését például a természetes 
ellenfajok és természetes növényerősítők 
használatán keresztül megcélzó biológiai 
kontrollintézkedések, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések éves szinten költségesebbek, 
mint vegyi megfelelőjük.

Or. en

Indokolás

A tárgyi beruházásokra irányuló intézkedések igen ártalmasak lehetnek, ha azokat nem 
ellensúlyozzák környezetvédelmi biztosítékok. A hagyományos növényvédő szerekhez képest a 
biológiai kontroll jelenleg nem eléggé versenyképes, pedig a jövőre nézve ez a 
peszticidhasználat csökkentésének innovatív, a károkozók visszaszorítását kellően biztosító 
módja.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az 
I. mellékletben megállapított maximális 
támogatási mértékeket. Ezek a maximális 
mértékek a fiatal mezőgazdasági termelők, 
az egynél több intézkedés keretében 
támogatott kollektív beruházások és 
integrált projektek, a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett, jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező területeken 
megvalósuló beruházások, valamint a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
keretében támogatott műveletek esetében 
az I. mellékletben megállapított támogatási 
mértékeknek megfelelően növelhetők. A 
maximális kombinált támogatási mérték 
azonban nem haladhatja meg a 90 %-ot.

(3) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az 
I. mellékletben megállapított maximális 
támogatási mértékeket. Ezek a maximális 
mértékek a fiatal mezőgazdasági termelők, 
a biogazdálkodók, a 4. és az 5. prioritás 
megvalósításába érdemben beruházó 
mezőgazdasági termelők és gazdálkodók, 
az egynél több intézkedés keretében 
támogatott kollektív beruházások és 
integrált projektek, a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett, jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező területeken 
megvalósuló beruházások, valamint a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
keretében támogatott műveletek esetében 
az I. mellékletben megállapított támogatási 
mértékeknek megfelelően növelhetők. A 
maximális kombinált támogatási mérték 
azonban nem haladhatja meg a 90 %-ot.

Or. en

Indokolás

A 4. és 5. uniós prioritásban megfogalmazott célterületekre, nevezetesen a környezetre és az 
éghajlatra, de elsősorban az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó intézkedések esetén lehetővé 
kell tenni, hogy a tárgyi beruházások akár 20%-kal magasabb támogatásban részesüljenek. 
Fontos, hogy a sürgető környezeti és éghajlati kihívásokra proaktív választ kereső 
gazdálkodók magasabb támogatási arányban részesüljenek, és hogy az Unió tanújelét adja, 
hogy elsődleges prioritása a környezet és az éghajlat.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azon erdészeti üzemek esetében, 
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amelyek mérete meghaladja a tagállamok 
által a programban meghatározandó 
értéket, az erdőterületi beruházások 
támogatásnak feltétele a biológiai 
sokféleségre vonatkozó intézkedéseket is 
magában foglaló erdőgazdálkodási terv 
vagy azzal egyenértékű dokumentum 
benyújtása. A biológiai sokféleségre 
vonatkozó intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük az európai erdők védelméről 
tartott 1993. évi miniszteri konferencián 
meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás).

Or. en

Indokolás

Különösen az erdőterületi beruházások lehetnek kiemelten károsak a biológiai sokféleségre 
nézve. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az 
erdészeti környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a 
biológiai sokféleséggel összefüggésben a 
fajok és élőhelyek védettségi állapotához, 
illetve valamely Natura 2000 terület vagy 
egyéb, a programban meghatározásra 
kerülő, jelentős természeti értéket 
képviselő terület közjóléti értékének 
növeléséhez kapcsolódó nem termelő 
beruházások.

d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az 
erdészeti környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a 
biológiai sokféleséggel összefüggésben a 
fajok és élőhelyek védettségi állapotához, 
az ökológiai termeléshez és az 
állatjóléthez, illetve valamely Natura 2000 
terület vagy egyéb, a programban 
meghatározásra kerülő, jelentős természeti 
értéket képviselő terület közjóléti 
értékének növeléséhez kapcsolódó nem 
termelő beruházások; ide tartoznak a 17. 
cikk szerinti egyedi minőségrendszerekbe 
fektetett beruházások is.

Or. de
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az intézkedés végrehajtását 
megelőzően a tagállamok figyelembe 
veszik az érintett vidéki területek 
társadalmi és környezeti helyzetét.

Or. en

Indokolás

Fennáll az esélye, hogy a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedést Európa-szerte sok gazdaság és vidéki térség átalakítására fogják felhasználni. A 
gazdasági életképességet fokozó, a környezeti kívánalmaknak eleget tevő és a vidéki 
közösségekben a társadalmi kohéziót előmozdító, társadalmilag, ökológiailag és gazdaságilag 
felelős gazdálkodás- és vállalkozásfejlesztés biztosítása érdekében a tagállamoknak feltétlenül 
meg kell vizsgálniuk az átalakítás társadalmi és környezeti hatásait.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi 
alapvető – többek között szabadidős és 
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos –
szolgáltatások és a kapcsolódó 
infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, 
illetve kiterjesztésére irányuló 
beruházások;

d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi 
alapvető – többek között szabadidős és 
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos –
szolgáltatások és a kapcsolódó 
infrastruktúra, különösen az egészségügyi 
ellátás és megelőzés intézményeinek
létrehozására, fejlesztésére, illetve 
kiterjesztésére irányuló beruházások;

Or. de

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia értelmében magas színvonalú munkahelyeket lehet létrehozni 
(orvosok, gyógyszerészek, betegápolók stb.), ezáltal növelni lehet a foglalkoztatási arányt. Ez 
a javaslat továbbá biztosítja a vidéki területeken élők hozzáférését az egészségügyi 
intézményekkhez.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 
révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

(2) A vidékfejlesztési programokban 
azonban egyedi eltérések biztosíthatók e 
szabály alól a széles sávú infrastruktúrába,
a megújuló energiába és az egészségügyi 
ellátás és megelőzés intézményeibe történő 
beruházások tekintetében. Ebben az 
esetben egyértelmű kritériumokat kell 
meghatározni az ezen intézkedés, illetve az 
egyéb uniós eszközök révén nyújtott 
támogatások egymást kiegészítő jellegének 
biztosítására.

Or. de

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia értelmében magas színvonalú munkahelyeket lehet létrehozni 
(orvosok, gyógyszerészek, betegápolók stb.), ezáltal növelni lehet a foglalkoztatási arányt. Ez 
a javaslat továbbá biztosítja a vidéki területeken élők hozzáférését az egészségügyi 
intézményekhez.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás a programban szereplő tagállami 
meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében, kivéve a nem fenntartható 
biomasszát, biogázt és a termőföld alapú 
bioüzemanyagokat. Ebben az esetben 
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révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

egyértelmű kritériumokat kell 
meghatározni az ezen intézkedés, illetve az 
egyéb uniós eszközök révén nyújtott 
támogatások egymást kiegészítő jellegének 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt években további bizonyítékok merültek fel arra nézve, hogy a biomassza és a 
termőföld alapú bioüzemanyag nagyüzemi előállítása nem mindig fenntartható. Ezért fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy nem minden nagyüzemi megújulóenergia-projekt hasznos vagy 
fenntartható.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
A biológiai sokféleség növelése a vidéki 
területeken
(1) Ezen intézkedés keretében a 
következők vonatkozásában nyújtható 
támogatás:
a) a NATURA 2000 területek és egyéb, 
jelentős természeti értéket képviselő 
területek védelmére és kezelésére 
vonatkozó tervek kidolgozása és 
naprakésszé tétele, ideértve a vidéki 
térségekhez kapcsolható fajvédelmi 
cselekvési terveket is;
b) tanulmányok, környezettudatossági 
fellépések és a tudatosságfokozással 
kapcsolatos befektetések, vagy a 
természeti örökség megőrzése, 
helyreállítása és korszerűsítése – mint 
például folyók és egyéb folyamatos 
lineáris struktúrák és azoknak a vadon élő 
fajok vándorlásában, eloszlásában és 
genetikai keveredésében betöltött 
elengedhetetlen funkcióinak 
helyreállítása és létrehozása.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló beruházások abban az 
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esetben támogathatók, ha a kapcsolódó 
műveletek a gazdálkodási terveknek vagy 
az egyéb természetvédelmi terveknek 
megfelelően kerülnek végrehajtásra, és a 
beruházások egyértelműen köthetők a 
biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig 
megvalósítandó uniós stratégiai 
célkitűzések megvalósításához. 

Or. en

Indokolás

A Natura 2000, a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás és a víz-keretirányelv 
olyan konkrét intézkedéseket kívánnak meg, amelyek segítségével a biológiai sokféleségre 
vonatkozó uniós stratégiában és a víz-keretirányelvben foglalt követelményeket megvalósító 
projekteket lehet indítani. 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők 
életképességének javítására irányuló 
beruházások

Az ökológiailag fenntartható erdőterületek 
fejlesztésére és az erdők életképességének 
javítására irányuló beruházások

Or. de

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) erdősítés és fásítás; a) ökológiailag fenntartható erdősítés és 
ökológiailag fenntartható fásítás

Or. de
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; b) ökológiailag fenntartható agrár-
erdészeti rendszerek létrehozása;

Or. de

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) új erdészeti technológiákra, valamint 
erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások.

e) ökológiailag fenntartható erdészeti 
technológiákra, valamint erdei termékek 
feldolgozására és értékesítésére irányuló
beruházások.

Or. de

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 19931. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű eszköz 
benyújtása.

Azon erdészeti üzemek esetében, amelyek 
mérete meghaladja a tagállamok által a 
programban meghatározandó értéket, a 
támogatásnak feltétele az európai erdők 
védelméről tartott 19931. évi miniszteri 
konferencián meghatározott fenntartható 
erdőgazdálkodással (a továbbiakban: a 
fenntartható erdőgazdálkodás) 
összhangban lévő erdőgazdálkodási terv 
vagy valamely azzal egyenértékű, a 
biológiai sokféleségre vonatkozó 
intézkedéseket is magában foglaló eszköz 
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benyújtása.

Or. en

Indokolás

Ezt az intézkedést a múltban sokszor úgy hajtották végre, hogy nem vették tekintetbe a 
környezetet. Ezért külön ki kell emelni azt, hogy a környezetet óvni kell. A biológiai 
sokféleségre vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseinek támogatása érdekében az 
erdőgazdálkodási terveknek a biológiai sokféleséget illető intézkedéseket is magukban kell 
foglalniuk. 

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az összes fellépésnek összhangban 
kell lennie a KAP környezeti 
célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

Az intézkedés: „Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására 
irányuló beruházások”. Ezt az intézkedést a múltban sokszor úgy hajtották végre, hogy nem 
vették tekintetbe a környezetet, ezért külön ki kell emelni azt, hogy a környezetet óvni kell.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az erdészeti intézkedések 
finanszírozását a bevált erdőgazdálkodási 
gyakorlatok normája alapján kell 
meghatározni. 

Or. en

Indokolás

Csak a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat szabad támogatni.



PE486.102v01-00 34/61 PA\897320HU.doc

HU

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák 
telepítése céljából. Azokon a területeken, 
ahol az erdősítést kedvezőtlen talaj- és 
éghajlati adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

(2) Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földterület egyaránt támogatható. A 
telepített fajoknak meg kell felelniük az 
adott terület környezeti és éghajlati 
viszonyainak, és ki kell elégíteniük 
bizonyos, az általánosan elfogadott 
gyakorlaton túlmenő környezetvédelmi 
minimumkövetelményeket. Nem ítélhető 
oda támogatás rövid vágásfordulójú 
sarjerdők, karácsonyfák, valamint 
energiatermelésre szánt, gyors növésű fák, 
a biológiai sokféleségre negatívan ható 
invazív fajok telepítése, valamint olyan 
telepítés céljából, amely hátrányosan 
érintené a környezetet és/vagy a biológiai 
sokféleséget. Általánosságban nem 
folyósítható támogatás olyan esetben, 
amikor az erdősítés hátrányosan érintené 
a környezetet és/vagy a biológiai 
sokféleséget. Azokon a területeken, ahol az 
erdősítést kedvezőtlen talaj- és éghajlati 
adottságok nehezítik, a helyi 
körülményekhez alkalmazkodni képes 
egyéb évelő fás fajok, például cserjék és 
bokrok telepítéséhez is nyújtható 
támogatás.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy rossz helyre rossz fajokat telepítsenek.
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Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok úgy jelölik ki az 
erdősítésre szánt területeket, hogy az 
erdősítés ne érintse hátrányosan a 
környezetet vagy a biológiai sokféleséget.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy rossz helyre rossz fajokat telepítsenek.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új erdészeti technológiákra, valamint 
erdészeti termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló beruházások

Ökológiailag fenntartható erdészeti 
technológiákra, valamint erdészeti 
termékek feldolgozására és értékesítésére 
irányuló beruházások

Or. de

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az ökológiailag 
fenntartható erdészeti technikákba történő
vagy az erdei termékek értékét gyarapító 
feldolgozással és értékesítéssel kapcsolatos 
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oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak.

beruházások céljára ítélhető oda. Az Azori-
szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken, 
a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb 
égei-tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak.

Or. de

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdők gazdasági értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok talaj- és erőforráskímélő 
fakitermelő gépekkel és gyakorlatokkal 
kapcsolatos beruházásokat foglalhatnak 
magukban.

(2) Az erdők ökológiai értékének 
növeléséhez kapcsolódó beruházásokat az 
erdészeti üzem szintjén kell megvalósítani, 
és azok ökológiailag különösen értékes
talaj- és erőforráskímélő fakitermelő 
gépekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos 
beruházásokat foglalhatnak magukban.

Or. de

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek jelentősen
túlmutatnak a(z) HR/2012/EU rendelet VI. 
címének I. fejezete alapján meghatározott 
vonatkozó kötelező előírásokon és a(z) 
DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alapján meghatározott egyéb 
vonatkozó kötelezettségeken, a műtrágya 
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növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

és a növényvédő szerek használatára 
vonatkozó kapcsolódó 
minimumkövetelményeken, valamint a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen kötelező 
követelményt azonosítani kell.

Or. de

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedés keretében nem ítélhető 
oda támogatás az ökológiai termelésre 
vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó 
kötelezettségvállalásokra.

Ezen intézkedés keretében nem ítélhető 
oda támogatás az ökológiai termelésre 
vonatkozó intézkedés hatálya alá tartozó 
kötelezettségvállalásokra. Ezen intézkedés 
keretében nem ítélhető oda támogatás 
olyan kötelezettségvállalásokra, amelyek 
jótékonyan hatnak ugyan az éghajlatra, 
de hátrányosan érintik a környezetet.

Or. en

Indokolás

Először is fontos biztosítani azt, hogy az éghajlati kérdéseknek az agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekbe történő bevonása pozitív végkimenetelű legyen. Másodsorban aggályos, hogy 
egy új kiinduló érték hátráltatni fogja a régi és az új agrár-környezetvédelmi intézkedések 
közötti átmenetet. Ezért külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a projektek igénybevétele 
és hatása ne csökkenjen. Harmadsorban az is fontos, hogy biztosítsuk ezen intézkedések 
folyamatosságát a programozási időszak végéig.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A következő programozási időszak 
új vagy meglévő környezetvédelmi 
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programjainak kidolgozása során a 
tagállamoknak a programok igénybevételi 
szintjének fenntartása és a programok 
hatásának fokozása érdekében az előzetes 
értékelések alapján az olyan agrár-
környezetvédelmi intézkedéseket kell 
előnyben részesíteniük, amelyek 
gazdálkodói és regionális szinten fokozzák 
a környezeti teljesítményt. 

Or. en

Indokolás

Először is fontos biztosítani azt, hogy az éghajlati kérdéseknek az agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekbe történő bevonása pozitív végkimenetelű legyen. Másodsorban aggályos, hogy 
egy új kiinduló érték hátráltatni fogja a régi és az új agrár-környezetvédelmi intézkedések 
közötti átmenetet. Ezért külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a projektek igénybevétele 
és hatása ne csökkenjen. Harmadsorban az is fontos, hogy biztosítsuk ezen intézkedések 
folyamatosságát a programozási időszak végéig.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok elősegítik, hogy 
amennyiben a célok még nem valósultak 
meg, a gazdálkodók a programozási 
időszak lejártáig részt vehessenek a 
környezetvédelmi programokban.

Or. en

Indokolás

Először is fontos biztosítani azt, hogy az éghajlati kérdéseknek az agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekbe történő bevonása pozitív végkimenetelű legyen. Másodsorban aggályos, hogy 
egy új kiinduló érték hátráltatni fogja a régi és az új agrár-környezetvédelmi intézkedések 
közötti átmenetet. Ezért külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a projektek igénybevétele 
és hatása ne csökkenjen. Harmadsorban az is fontos, hogy biztosítsuk ezen intézkedések 
folyamatosságát a programozási időszak végéig.
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Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak vidékfejlesztési 
programjaikban meg kell határozniuk, 
hogy hogyan lehet ezt az intézkedést a 
rendelet szerinti egyéb intézkedésekkel 
ötvözni, különös tekintettel a 17., a 18., a 
28., a 29., a 31. és a 36. cikkre, az 
ökológiai gazdálkodás kiterjesztése, 
valamint a környezetvédelemre és a vidék 
gazdasági fejlesztésére irányuló célok 
megvalósítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek egyértelműen rendelkeznie kell arról, hogy az ökológiai gazdálkodásért 
támogatásban részesülők ötvözhetik a támogatást a rendeletben szereplő egyéb 
intézkedésekkel. Ennek érdekében a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy vidékfejlesztési 
programjukban térjenek ki arra, hogy – a bioélelmiszerekről és biogazdálkodásról szóló 
európai cselekvési tervet figyelembe véve – a környezetvédelemre és a vidék gazdasági 
fejlesztésére irányuló célok megvalósítása érdekében hogyan lehet az intézkedéseket a 
legjobban ötvözni.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda.

(3) A mezőgazdasági termelők számára a 
92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK 
irányelvvel összefüggésben biztosított 
támogatás csak a(z) HR/2012/EU tanácsi 
rendelet 94. cikkében és II. mellékletében 
előírt jó mezőgazdasági és környezeti 
állapoton túlmutató követelményekből 
származó hátrányok ellentételezésére 
ítélhető oda, és az az említett 
irányelvekben meghatározott célkitűzések 
teljesítéséhez kötődő konkrét gazdálkodási 
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kötelezettségek meglétéhez van kötve.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ezt az intézkedést a Natura 2000 területeken kívül eső célfajok esetében is 
alkalmazni lehessen, különös tekintettel az Európában veszélyeztetett fajokra. A jobb 
meghatározhatóság érdekében azonosítani kell, hogy mely fajokat és élőhelyeket kell 
megcélozni. Az irányelvekben lefektetett célkitűzések megvalósításához szükséges 
földgazdálkodási változtatások megkönnyítése érdekében fontos, hogy az irányelvek hatálya 
alá tartozó területeknek folyósított támogatás függjön a konkrét gazdálkodási kötelezettségek 
meglététől.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb olyan körülhatárolt 
természetvédelmi területek, amelyeken a 
gazdálkodásra vagy az erdőkre 
alkalmazandó környezetvédelmi 
korlátozások vannak érvényben, és 
amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK 
irányelv 10. cikkének végrehajtásához. E 
területek aránya vidékfejlesztési 
programonként legfeljebb a program 
területi hatálya alá tartozó, a Natura 2000 
hálózathoz tartozóként kijelölt területek
5 %-a lehet;

b) egyéb olyan körülhatárolt 
természetvédelmi területek, amelyeken a 
gazdálkodásra vagy az erdőkre 
alkalmazandó környezetvédelmi 
korlátozások vannak érvényben, és 
amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK 
irányelv IV. mellékletében meghatározott 
fajok állományának növekedéshez, a 10.
cikk végrehajtásához és a 2009/147/EK 
irányelv 1. cikkével összhangban a 
madarak védelméhez. Az e pontban 
említett területek aránya vidékfejlesztési 
programonként legfeljebb a program 
területi hatálya alá tartozó, a Natura 2000 
hálózathoz tartozóként kijelölt területek
7%-a lehet;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ezt az intézkedést a Natura 2000 területeken kívül eső célfajok esetében is 
alkalmazni lehessen, különös tekintettel az Európában veszélyeztetett fajokra. A jobb 
meghatározhatóság érdekében azonosítani kell, hogy mely fajokat és élőhelyeket kell 
megcélozni. Az irányelvekben lefektetett célkitűzések megvalósításához szükséges 
területgazdálkodási változtatások megkönnyítése érdekében fontos, hogy az irányelvek 
hatálya alá tartozó területeknek folyósított támogatás függjön a konkrét gazdálkodási 
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kötelezettségek meglététől.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
finanszírozási tervben külön tételként 
szerepeljenek a Natura 2000 
mezőgazdasági területek, a Natura 2000 
erdőterületek és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések.

Or. en

Indokolás

Fontos tudni, hogy mekkora költségvetés áll rendelkezésre az erdők és a gazdálkodás alá vont 
területek számára ezen intézkedés keretében. Ez átláthatósági okokból fontos, mivel korábban 
ezek egymástól elkülönülő intézkedések voltak.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek;  

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hegyvidéki területeken kívüli 
területek akkor minősülnek jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező és 

(3) A hegyvidéki területeken kívüli 
területek akkor minősülnek jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező és 



PE486.102v01-00 42/61 PA\897320HU.doc

HU

ezáltal a 32. cikk szerinti kifizetésekkel 
támogatható területnek, ha a HMT legalább
66 %-a megfelel a II. mellékletben 
felsorolt kritériumok legalább egyikének 
azáltal, hogy eléri a feltüntetett 
küszöbértéket. E feltétel teljesülését a helyi 
közigazgatási egységek megfelelő szintjén
(azaz a LAU 2-es szinten) kell biztosítani.

ezáltal a 32. cikk szerinti kifizetésekkel 
támogatható területnek, ha a HMT legalább
50%-a megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani. Nemcsak a 
II. mellékletben foglalt biofizikai 
kritériumoknak, hanem egyéb, a 
hátrányos feltételek megállapítására 
vonatkozó, tudományosan bizonyítható 
kritériumoknak is alkalmazhatóknak kell 
lenniük.

Or. de

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak.

(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek ítélhetők oda 
állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, 
amelyek egy vagy több állatjóléti 
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak 
és jelentősen túlmutatnak a törvényben 
foglalt normákon.

Or. de

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A területalapú vagy egyéb 
egységköltség alapú kifizetések 
odaítélésére évente kerül sor, és azok 

(3) A területalapú vagy egyéb 
egységköltség alapú kifizetések 
odaítélésére évente kerül sor, és azok 
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ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20 %-áig terjedő érték 
erejéig.

ellentételezést biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára a vállalt 
kötelezettség következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egésze vagy egy része tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
állatjóléti kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. Annak megállapítására, hogy a 
tervek túlmutatnak-e a törvényben foglalt 
normákon, valamint a mezőgazdasági 
termelők támogatásának meghatározása 
céljából eredményhez kötött állatjóléti 
mutatókat kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia (2012–2015) is 
megemlíti „a tudományos állatjóléti mutatók alkalmazását, amelyek adott esetben lehetővé 
tennék a jogi keret egyszerűsítését, és az állattenyésztők versenyképességének növelése 
érdekében rugalmasságot biztosítanának”.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kifizetések csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedhetnek ki, 
amelyek túlmutatnak a nemzeti erdészeti 
törvényben vagy más vonatkozó nemzeti 
jogszabályban meghatározott vonatkozó 
kötelező követelményeken. A programban 
minden ilyen követelményt azonosítani 
kell.

(3) A kifizetések csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedhetnek ki, 
amelyek jelentősen túlmutatnak a nemzeti 
erdészeti törvényben vagy más vonatkozó 
nemzeti jogszabályban meghatározott 
vonatkozó kötelező követelményeken. A 
programban minden ilyen követelményt 
azonosítani kell.

Or. de
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Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az ökológiai gazdálkodáshoz és a 
jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodáshoz hasonló gazdálkodási 
rendszerben előállított minőségi termékek 
kifejlesztésére vonatkozó tájékoztatási és 
népszerűsítési fellépések;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogassák minőségi 
rendszerekben, például ökológiai élelmiszerpiacokon részt vevő termelői csoportok 
tájékoztatási és népszerűsítési kampányait. Ezen támogatásnak az új rendeletbe való 
belefoglalása lehetővé teszi az ökológiai termékpiac fejlesztése szempontjából elengedhetetlen 
piacfejlesztési tevékenységek közös uniós finanszírozását. Az „élelmiszerlánc egészét 
végigkísérő támogatás” ösztönözheti, hogy az iskolákban és a nyugdíjasotthonokban több 
bioélelmiszer kerüljön az ebédlők asztalára.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az élelmiszerlánc egészét végigkísérő 
támogatás;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogassák minőségi 
rendszerekben, például ökológiai élelmiszerpiacokon részt vevő termelői csoportok 
tájékoztatási és népszerűsítési kampányait. Ezen támogatásnak az új rendeletbe való 
belefoglalása lehetővé teszi az ökológiai termékpiac fejlesztése szempontjából elengedhetetlen 
piacfejlesztési tevékenységek közös uniós finanszírozását. Az „élelmiszerlánc egészét 
végigkísérő támogatás” ösztönözheti, hogy az iskolákban és a nyugdíjasotthonokban több 
bioélelmiszer kerüljön az ebédlők asztalára.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás a következőkre terjed ki:

törölve 

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és 
állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;
b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott 
gazdasági veszteségek mezőgazdasági 
termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;
c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
2. Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.
3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció
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ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében. A 
mezőgazdasági termelők 
jövedelemszintjének felmérésekor az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap1 keretében kapott közvetlen 
jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell 
venni.
4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 39. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjában és a 40. cikk (4) bekezdésében 
említett, a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a második pillér alatt külön kockázatfedezési jövedelemtámogatást 
vezessünk be, mivel az első pillér már rendelkezik jövedelemtámogatásról. A 2. pillér célja a 
vidéki területeken működő mezőgazdasági termelők és gazdálkodók jobb és ellenállóbb agrár-
ökoszisztémák felé való irányítása. Ha kockázatkezelési intézkedéseket tartunk szükségesnek, 
azokat az első pillérbe kell belefoglalni, az általános jövedelemtámogatási rendszerekkel 
együtt.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító 

törölve
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kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.
2. A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának. 
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
3. A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni. A tagállamok 
megfelelő felső határok alkalmazásával 
korlátozhatják a biztosítási díj 
támogatható összegét.
4. A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. en

Indokolás

A 2. pillér célja a vidéki területeken működő mezőgazdasági termelők és gazdálkodók jobb és 
ellenállóbb agrár-ökoszisztémák felé való irányítása. A kockázatkezelési intézkedések tovább 
csökkentenék a vidékfejlesztés finanszírozását, amely kulcsfontosságú a fenntartható 
gyakorlatokba történő beruházás érdekében.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési 
alapnak meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:

törölve

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

Or. en

Indokolás

A 2. pillér célja a vidéki területeken működő mezőgazdasági termelők és gazdálkodók jobb és 
ellenállóbb agrár-ökoszisztémák felé való irányítása. A kockázatkezelési intézkedések tovább 
csökkentenék a vidékfejlesztés finanszírozását, amely kulcsfontosságú a fenntartható 
gyakorlatokba történő beruházás érdekében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 

törölve
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ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásában a jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a jövedelemveszteség 
70 %-ának erejéig nyújthatnak 
ellentételezést.
2. Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési 
alapnak meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az 
illetékes hatóság a nemzeti joggal 
összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
átlátható politikát követ az alapba történő 
befizetések és az onnan történő kifizetések 
tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
egyértelmű szabályok alapján állapítja 
meg a felelősséget bárminemű felmerülő 
tartozás vonatkozásában.
3. A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának 
szabályait, különösen a mezőgazdasági 
termelőknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
4. A 37. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett pénzügyi hozzájárulás 
kizárólag azokra az összegekre 
vonatkozhat, amelyeket a kölcsönös 
kockázatkezelési alap pénzbeni 
ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági 
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termelőknek. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is. A kezdő 
tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.

Or. en

Indokolás

A 2. pillér célja a vidéki területeken működő mezőgazdasági termelők és gazdálkodók jobb és 
ellenállóbb agrár-ökoszisztémák felé való irányítása. A kockázatkezelési intézkedések tovább 
csökkentenék a vidékfejlesztés finanszírozását, amely kulcsfontosságú a fenntartható 
gyakorlatokba történő beruházás érdekében. Ehelyett az első pillérhez tartozó piaci 
intézkedéseket kell kidolgozni a piac stabilizálásának, illetve a mezőgazdasági és egyéb 
termelők számára méltányos árak kialakulásának lehetővé tételére.

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az emberi táplálkozás alternatív 
módjaira irányuló fellépések, az egészség 
javítására irányuló képzési és részvételi 
kezdeményezések, az élelmiszer-
önellátásra irányuló tevékenységek, 
valamint az élelmiszerek minőségével és 
az állatjóléttel kapcsolatos szempontokra 
irányuló fellépések ösztönzése.

Or. de
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

(1) Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az 
EMVA keretében támogathatók legyenek, 
az adott beruházástípusra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően előzetesen 
értékelni kell a várható környezeti hatást, 
amennyiben a beruházás valószínűleg 
kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre. 
Csak olyan beruházások támogathatók, 
amelyek jelentősen hozzájárulnak a 
környezetvédelemhez, az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez és az állatjóléthez, 
valamint jelentősen túlmutatnak a 
törvényben foglalt normákon.

Or. de

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően európai innovációs partnerségi 
hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
támogatása céljából. A hálózat lehetővé 
teszi az operatív csoportok, tanácsadási 
szolgáltatások és kutatók közötti 
hálózatépítést.

(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően európai innovációs partnerségi 
hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
támogatása céljából. A hálózat lehetővé 
teszi az operatív csoportok, tanácsadási 
szolgáltatások, nem kormányzati 
szervezetek és kutatók közötti 
hálózatépítést.

Or. en

Indokolás

Az európai innovációs partnerségek működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a nem 
kormányzati szervezetek is egyenlő módon hozzáférjenek a hálózathoz és annak munkájában 
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részt vegyenek. Ezért nem indokolt, hogy ne nevezzük őket meg egyértelműen a szövegben.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított hozzájárulás 
legalább 5 %-át a LEADER céljaira kell
elkülöníteni.

(5) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított hozzájárulás 
legalább 25%-át a 6. prioritáshoz 
kapcsolódó intézkedésekre kell 
elkülöníteni, ennek során az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás legalább 5%-át a
LEADER céljaira kell felhasználni.

Or. de

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 35%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint a 
fenntartható földgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységekre kell fordítani 
az agrár-környezetvédelmi, az 
éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, a 
Natura 2000-hez és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó kifizetések, az 
erdei ökoszisztémák ellenállóképességét és 
környezeti értékét javító befektetések, 
erdő-környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatások, valamint az 
erdővédelem keretében. A tagállamoknak 
továbbá legalább fenn kell tartaniuk a 
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2007–2013-as programozási időszakban 
ezen a területen tett erőfeszítések szintjét.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi programozási periódusban legalább 25% a második tengelyre fordítandó 
kifizetések aránya, amelyet legalább 35%-os kifizetési arányra kell emelni. Az összes egyedi 
környezetvédelmi intézkedést ide kell venni (az agrár-környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, a Natura 2000-hez, a víz-keretirányelvhez, az erdei környezethez stb. 
kapcsolódó intézkedések).

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ba a(z) DP/2012/EU rendelet 7. 
cikke (2) bekezdésének alkalmazásában 
átcsoportosított pénzeszközöket olyan 
műveletek céljaira kell elkülöníteni, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
a mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával kapcsolatos 
innovációhoz, az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos műveleteket 
is beleértve.

Az EMVA-ba a(z) DP/2012/EU rendelet 7. 
cikke (2) bekezdésének alkalmazásában 
átcsoportosított pénzeszközöket olyan 
műveletek céljaira kell elkülöníteni, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
a mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával kapcsolatos 
innovációhoz, az éghajlatváltozás 
mérséklésével és/vagy az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos műveleteket 
is beleértve. Az innovációs 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
mezőgazdasági termelés és az 
élelmiszerlánc környezeti 
fenntarthatóságának javításához, és 
semmi esetre sem befolyásolhatják 
károsan a KAP környezeti céljainak és az 
egyéb intézkedésekből eredő környezeti 
eredmények elérésének.

Or. en

Indokolás

A korábbi tapasztalatok megtanítottak bennünket arra, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a 
környezeti garanciák nélküli innovációs intézkedésekkel.
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság az egyes 
vidékfejlesztési programok nyomon 
követését pénzügyi, teljesítmény- és 
célmutatók alapján végzi.

(2) Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság az egyes 
vidékfejlesztési programok nyomon 
követését pénzügyi, teljesítmény-, hatás-
és célmutatók alapján végzi.

Or. en

Indokolás

Hatásmutatókra van szükség annak méréséhez, hogy a vidékfejlesztési programok valódi 
hatással jártak-e.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „18. cikk (3) bekezdés” sor – 4. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mezőgazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők a 
következők esetében, feltéve, hogy a 
maximális kombinált támogatási mérték 
nem haladja meg a 90 %-ot:

A fenti mértékek 20%-kal növelhetők a 
következők esetében, feltéve, hogy a 
maximális kombinált támogatási mérték 
nem haladja meg a 90%-ot:

– mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők

– mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők

– kollektív beruházások és integrált – kollektív beruházások és integrált 
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projektek projektek
– a 33. cikk szerinti hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek

– a 33. cikk szerinti hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek

– az EIP keretében támogatott műveletek – az EIP keretében támogatott műveletek

- Biogazdálkodók
- a Natura 2000 és a víz-keretirányelv 
teljesítésére irányuló intézkedések
- agrár-környezetvédelmi támogatási 
rendszerek

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékek feldolgozása és 
értékesítése

A Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékek feldolgozása és 
értékesítése

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A kevésbé fejlett régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A legkülső régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből

A kisebb égei-tengeri szigeteken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

Az egyéb régiókban végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők az 
EIP keretében támogatott műveletek 
esetében, feltéve, hogy a maximális 
kombinált támogatási mérték nem haladja 
meg a 90 %-ot

A fenti mértékek 20 %-kal növelhetők az 
EIP keretében támogatott műveletek 
esetében, feltéve, hogy a maximális 
kombinált támogatási mérték nem haladja 
meg a 90 %-ot

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „31. cikk (7) bekezdés” sor 

A Bizottság által javasolt szöveg
31(7) Natura 2000 

kifizetések és a víz-
keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések

500(*) Hektáronkénti és 
évenkénti maximum a 
legfeljebb öt évig tartó 
kezdeti időszakban

200(*) Hektáronkénti és 
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évenkénti maximum
50 Hektáronkénti és 

évenkénti maximum a 
víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések 
esetében

Módosítás
31(7) Natura 2000 

kifizetések és a víz-
keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések

500(*) Hektáronkénti és 
évenkénti maximum

50 Hektáronkénti és 
évenkénti maximum a 
víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések 
esetében

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy ez az intézkedés kevesebb és időben korlátozott támogatásban 
részesüljön. Ha intézkedéseket kell hozni, azok költségvetését a tervezett jövedelem/felmerülő 
költségek alapján kell kiszámítani, majd ésszerű szinten kell megállapítani. Nincs ok e 
megkülönböztetésre.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – „32. cikk (3) bekezdés” sor

A Bizottság által javasolt szöveg
32, (3) 
bekezd
és

Hátrányos természeti 
adottságokkal vagy 
egyéb sajátos 
hátrányokkal 
rendelkező területek 
számára teljesített 
kifizetések

25 Hektáronkénti és 
évenkénti minimum

250(*) Hektáronkénti és 
évenkénti maximum

300(*) Hektáronkénti és 
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évenkénti maximum a 
46. cikk (2) 
bekezdésében 
meghatározott 
hegyvidéki területek 
esetében

Módosítás
32, (3) 
bekezd
és

Hátrányos természeti 
adottságokkal vagy 
egyéb sajátos 
hátrányokkal 
rendelkező területek 
számára teljesített 
kifizetések

25 Hektáronkénti és 
évenkénti minimum

250(*) Hektáronkénti és 
évenkénti maximum 

350(*) Hektáronkénti és 
évenkénti maximum a 
hegyvidéki területek 
esetében1

1 Ez a maximális összeg 
egyes üzemenként 
magasabb lehet, ha a 
teljes terület átlaga nem 
haladja meg ezt az 
összeget.

Or. de

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 5. és 6. alprogramok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetvédelmi kihívásoknak való 
megfelelés:
Tudásátadás és tájékoztatási 
tevékenységek
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Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési 
és helyettesítési szolgáltatások
Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések
Ökológiai termelés
Natura 2000 kifizetések és a víz-
keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
Együttműködés
Beruházások tárgyi eszközökbe
Jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek megőrzése:
Tudásátadás és tájékoztatási 
tevékenységek
Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési 
és helyettesítési szolgáltatások
Mezőgazdasági termékekre és 
élelmiszerekre vonatkozó 
minőségrendszerek
Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések
Ökológiai termelés
Natura 2000 kifizetések és a víz-
keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
A biológiai sokféleség javítása a vidéki 
területeken
Együttműködés
Beruházások tárgyi eszközökbe

Or. en

Indokolás

Ezeket az intézkedéseket külön ki kell emelni mint a vidékfejlesztési programokon belül a 
jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási rendszerekkel kapcsolatos alprogramra 
vonatkozó fő előírások, hogy a mezőgazdasági termelők megkaphassák a legértékesebb 
európai gazdálkodási rendszerek némelyikének megőrzéséhez és javításához szükséges 
támogatást és eszközöket. 
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
V. melléklet – 4. intézkedés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerlánc szervezésének és a 
kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása szempontjából 
különös jelentőséggel bíró intézkedések

törölve

19. cikk A természeti katasztrófák és 
katasztrófaesemények által károsított 
mezőgazdasági termelési potenciál 
helyreállítása és megfelelő megelőző 
intézkedések bevezetése
25. cikk Az erdőtüzek, a természeti 
katasztrófák és a katasztrófaesemények 
által okozott erdőkárok megelőzése és 
helyreállítása
28. cikk Termelői csoportok létrehozása
34. cikk Állatjólét
37. cikk Kockázatkezelés
38. cikk Termény-, állat- és 
növénybiztosítás
39. cikk Állat- és növénybetegségek, 
valamint környezeti események esetére 
létrehozott kölcsönös kockázatkezelési 
alapok
40. cikk Jövedelemstabilizáló eszköz

Or. en

Indokolás

A 2. pillér célja a vidéki területeken működő mezőgazdasági termelők és gazdálkodók jobb és 
ellenállóbb agrár-ökoszisztémák felé való irányítása. A kockázatkezelési intézkedések tovább 
csökkentenék a vidékfejlesztés finanszírozását, amely kulcsfontosságú a fenntartható 
gyakorlatokba történő beruházás érdekében.
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