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Módosítás 34
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre és az éghajlatváltozás 
mérséklésére, valamint a 
környezetvédelemre irányuló, 
fenntartható és előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok végrehajtására nyújtott 
támogatásra vonatkozó éves felső határok 
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelők letelepedésére nyújtott 
támogatásra vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
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szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

Or. it

Módosítás 35
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek. 
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 

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

mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből, hiszen e támogatások, 
különösen a hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területeken, 
fontos kiegészítő jövedelmet jelentenek a 
családok számára, és hozzájárulnak e 
régiók gazdasági-társadalmi szövetének 
fenntartásához.

Or. pt

Módosítás 36
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 37
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
e régiókban nem kell alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
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küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

célszerű alapulniuk.

Or. pt

Módosítás 38
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint egy hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
igen sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
alkalmazása ebben az esetben nem érné el 

(14) A kisebb összegű kifizetések 
kezelésével járó túlzott igazgatási terhek 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
tagállamok általában ne nyújtsanak 
közvetlen támogatást abban az esetben, ha 
a kifizetés összege nem éri el a 100 EUR-t, 
vagy ha egy támogatási kérelem esetében a 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb, mint 0,3 hektár. Mivel azonban 
az egyes tagállamok mezőgazdaságának 
szerkezete jelentős eltéréseket mutat, és 
jelentős mértékben eltérhet a gazdaságok 
Unióban tapasztalt átlagos szerkezetétől, a 
tagállamok számára célszerű lehetővé 
tenni, hogy egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A legkülső 
régiók, hegyvidéki területek, szigeti régiók,
és a kisebb égei-tengeri szigetek igen 
sajátos gazdálkodási szerkezete miatt 
indokolt a tagállamok számára lehetővé 
tenni annak eldöntését, hogy a szóban 
forgó régiókban kell-e alsó küszöbértéket 
alkalmazni. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamok mezőgazdasági ágazatuk 
strukturális sajátosságainak 
figyelembevételével szabadon 
dönthessenek arról, hogy az alsó 
küszöbérték két típusa közül melyiket 
alkalmazzák. Mivel támogatás nyújtható az 
úgynevezett „földnélküli” mezőgazdasági 
üzemmel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára is, a hektáralapú küszöb 
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a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

alkalmazása ebben az esetben nem érné el 
a kívánt hatást. Az ilyen mezőgazdasági 
termelők esetében ezért a támogatáshoz 
kapcsolódó minimumösszeget indokolt 
alkalmazni. Az azon bulgáriai és romániai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, akik 
esetében a közvetlen kifizetéseket 
fokozatosan vezetik be, az alsó 
küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

Or. it

Módosítás 39
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is 
nemzeti tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével megkönnyíthető az új fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

(22) Az egységes támogatási rendszer 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy célszerű 
annak egyes elemeit – többek között a 
nemzeti felső határok meghatározását –
megtartani annak biztosítása érdekében, 
hogy a támogatások teljes szintje ne lépje 
túl a mindenkori költségvetési keretet. A 
tagállamoknak indokolt továbbra is –
regionális szinten igazgatott – nemzeti 
tartalékot működtetni, amelynek 
segítségével megkönnyíthető a 
rendszerhez újonnan csatlakozó fiatal 
mezőgazdasági termelőknek a támogatási 
rendszerben való részvétele, illetve 
figyelembe vehetők az egyes régiókban 
jelentkező speciális szükségletek. Célszerű 
fenntartani a támogatási jogosultságok 
átruházására és használatára vonatkozó 
szabályokat, de a lehetőségekhez mérten 
egyszerűsíteni kell azokat.

Or. it
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Módosítás 40
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamok által területükön a 
környezet és az éghajlat tekintetében 
egyenértékű előnyök biztosítása céljából 
alkalmazandó, meghatározott „zöld” 
intézkedések garantálása érdekében a 
tagállamok, illetve a régiók – alkotmányos 
rendjük alapján – a közösségi szinten 
megállapított intézkedések listájáról 
legalább két releváns intézkedést, az 
opcionális intézkedések köréből pedig egy, 
a területi sajátosságoknak még inkább 
megfelelő harmadik intézkedést 
választanak, választásuknak a Bizottság 
általi, a bejelentéstől számított két 
hónapon belül történő jóváhagyása 
mellett.

Or. it

Módosítás 41
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre és az éghajlatváltozás 
mérséklésére, valamint a 
környezetvédelemre irányuló, 
fenntartható és előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok hatékonnyá tétele céljából 
helyénvaló, hogy a mezőgazdasági 
termelők csoportjai – regionális szinten –
a környezetvédelemmel és a 
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mezőgazdasággal foglakozó, hatáskörrel 
rendelkező regionális hatóságok által 
támogatott és ellenőrzött, 
együttműködésre irányuló szerződéses 
formában működhessenek, amelyek célja 
a folytonosság biztosítása, ekként pedig az 
ökológiai szempontból jelentős területek 
optimalizálása, elkerülve ugyanakkor az 
értékes mezőgazdasági területek 
károsítását.

Or. it

Módosítás 42
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az egyszerűsítés, illetve a legkülső 
régiók sajátos helyzetének a 
figyelembevétele érdekében a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra.

(40) Az egyszerűsítés, illetve a KAP-nak a 
legkülső régiók sajátos helyzetéhez való 
pontosabb hozzáigazítása érdekében –
amelyet nehezít kis méretük és a piacoktól 
való nagy távolságuk – a szóban forgó 
régiókban a közvetlen kifizetéseket és a 
mezőgazdasági termelők számára 
biztosított valamennyi 
jövedelemtámogatási formát a 
247/2006/EK rendelettel létrehozott 
támogatási programokon belül célszerű 
kezelni. Ezért az e rendelet alaptámogatási 
rendszerrel és az azzal kapcsolatos 
kifizetésekkel, valamint a termeléstől 
függő támogatással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
említett régiókra.

Or. pt

Módosítás 43
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A mezőgazdasági termelést és a 
mezőgazdasági termelőket érintő 
szükséghelyzetekben vagy természeti 
katasztrófák esetén a Bizottság – e 
rendelet előírásaitól eltérve – meghozhatja 
az egyedi problémák megoldásához 
szükségesnek és indokoltnak ítélt 
intézkedéseket.

Or. pt

Módosítás 44
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és 
mérséklésére, valamint a
környezetvédelemre irányuló, 
fenntartható és előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatot folytató mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott támogatás;

Or. it

Módosítás 45
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk nem alkalmazandó az Uniónak 
a Szerződés 349. cikkében meghatározott 
régióira (a továbbiakban: legkülső régiók), 

A 10. és a 11. cikk nem alkalmazandó az 
Uniónak a Szerződés 349. cikkében 
meghatározott régióira (a továbbiakban: 
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valamint az 1405/2006/EK rendeletnek 
megfelelően a kisebb égei-tengeri 
szigeteknek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

legkülső régiók), valamint az 
1405/2006/EK rendeletnek megfelelően a 
kisebb égei-tengeri szigeteknek nyújtott 
közvetlen kifizetésekre.

Or. pt

Módosítás 46
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 47
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

– a tagállamok által – adott esetben 
minimális állománysűrűség alapján –
meghatározandó minimumtevékenységek 
elvégzése a természetes módon legeltetésre 
vagy növénytermesztésre alkalmas 
állapotban tartott mezőgazdasági 
területeken;

Or. pt
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Módosítás 48
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Annak érdekében, hogy a közvetlen 
kifizetések teljes összege ne haladja meg a 
III. mellékletben meghatározott felső 
határokat, a tagállamok a 247/2006/EK és 
az 1405/2006/EK rendelet értelmében 
nyújtott közvetlen kifizetések kivételével 
valamennyi közvetlen kifizetés összegét 
lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik. A 
lineáris csökkentések nem vonatkoznak 
továbbá a szigeti régiók közigazgatási 
határain belüli kisebb szigeteken lévő 
területekre nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

Or. it

Módosítás 49
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint egy
hektár.

b) ha a közvetlen kifizetés igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
– figyelmen kívül hagyva a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. 
cikkében meghatározott 
támogatáscsökkentést és a támogatás 
köréből való kizárást – kevesebb, mint 0,3
hektár.

Or. it
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Módosítás 50
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az (1) bekezdést nem 
alkalmazzák a legkülső régiókra és a 
kisebb égei-tengeri szigetekre.

(3) Az (1) bekezdés a legkülső régiók és a 
kisebb égei-tengeri szigetek esetében nem 
alkalmazandó.

Or. pt

Módosítás 51
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák a 
legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri 
szigetekre.

(3) Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák a 
legkülső régiókra, a kisebb égei-tengeri 
szigetekre, és a szigeti régiók 
közigazgatási határain belüli kisebb 
szigetekre.

Or. it

Módosítás 52
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2011-ben az egységes támogatási rendszer 
keretében legalább egy támogatási 
jogosultságot aktiváltak vagy az egységes 

Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
2009 és 2011 közötti időszak alatt 
közvetlen támogatásban vagy kiegészítő 
közvetlen kifizetésekben részesültek –
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területalapú támogatási rendszer 
keretében támogatást igényeltek –
mindkettőt a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, az alaptámogatási rendszer 
alkalmazásának első évében támogatási 
jogosultságot kapnak, feltéve, hogy a 9. 
cikk alapján jogosultak arra, hogy 
közvetlen kifizetésben részesüljenek.

mindkét esetben a 73/2009/EK rendeletnek 
megfelelően –, vagy akik számára 2012-
ben vagy 2013-ban az egységes támogatási 
rendszer keretében támogatási 
jogosultságokat ítéltek oda a 73/2009/EK 
rendelet 41. cikke, 63. cikke vagy IX. 
mellékletének B. vagy C. pontja alapján, 
az alaptámogatási rendszer alkalmazásának 
első évében támogatási jogosultságot 
kapnak, feltéve, hogy a 9. cikk alapján 
jogosultak arra, hogy közvetlen 
kifizetésben részesüljenek.

Or. pt

Módosítás 53
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a környezetvédelemmel és a 
mezőgazdasággal foglakozó, hatáskörrel 
rendelkező regionális hatóságok által 
támogatott és ellenőrzött, 
együttműködésre irányuló szerződéses 
formák mezőgazdasági termelők 
csoportjai általi, regionális szinten történő 
létesítésére irányuló rendelkezések, amely 
szerződéses formák célja a folytonosság 
biztosítása, ekként pedig az ökológiai 
szempontból jelentős területek 
optimalizálása, elkerülve ugyanakkor az 
értékes mezőgazdasági területek 
károsítását.

Or. it

Módosítás 54
Giommaria Uggias
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 55
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) három különböző növénykultúra 
termesztése a szántóterületen abban az 
esetben, ha a mezőgazdasági termelő 
szántóterülete meghaladja a 15 hektárt,

Or. en

Módosítás 56
Catherine Grèze

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

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó gyepterület fenntartása, valamint

b) mezőgazdasági üzemében a meglévő 
állandó legelő fenntartása, valamint

Or. en

Módosítás 57
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra. A fenti jogosultság azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is vonatkozik, 
akiknek a mezőgazdasági területei a 
tagállamok által nemzeti vagy regionális 
szinten elismert környezetvédelmi 
területen fekszenek, valamint azon 
mezőgazdasági területekre, amelyek 
tekintetében a vidékfejlesztési programok 
keretében agrár-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásokat kell teljesíteni.

Or. pt

Módosítás 58
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra:

– a mezőgazdasági üzem szántóterülete 
kevesebb mint 15 hektár, vagy
– a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területének több mint 50%-a Natura 2000 
hálózathoz tartozik, vagy
– a(z) …/…/EU rendelet [vidékfejlesztési 
rendelet] 29. cikkében megállapított 
agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedések hatálya alá tartozó területek 
a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági 
területének több mint 50%-át alkotják,
– azok a mezőgazdasági termelők, akik az 
ökológiai termelés tekintetében 
megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 59
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A valamely következő kategóriába tartozó 
mezőgazdasági termelők automatikusan 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra:

– az ökológiai termelés tekintetében a 
834/2007/EK rendelet 29. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelő 
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mezőgazdasági termelők,
– faültetvényekkel, erdei fákkal és/vagy 
szőlőkkel folytatott intenzív 
mezőgazdasági tevékenységet végző
mezőgazdasági termelők.
– azon mezőgazdasági termelők, akik 
oltalom alatt álló eredetmegjelölés és/vagy 
földrajzi jelzés alatt álló mezőgazdasági 
termékek védelmével foglalkozó 
szövetségek tagjai.

Or. it

Indokolás

A tanúsított rendszereknek az „alapértelmezés szerint környezetbarát” kategóriába való 
felvétele ösztönözni fogja az ilyen rendszerek fejlődését és a mezőgazdasági termelők 
részvételét, ez pedig megteremti a helyes piaci ösztönzőket a jelentős mértékben fenntartható 
mezőgazdaság számára.

Módosítás 60
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 61
Giommaria Uggias

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

29a. cikk
A tagállamok által területükön a 
környezet és az éghajlat tekintetében 
egyenértékű előnyök biztosítása céljából 
alkalmazandó, meghatározott „zöld” 
intézkedések garantálása érdekében a 
tagállamok – alkotmányos rendjük 
alapján, és adott esetben a régiók 
meghallgatását követően – az éghajlattal 
és környezettel összefüggő célkitűzések és 
sajátosságok alapján kiválasztott további 
lehetőségeket biztosítanak a 
mezőgazdasági termelők számára, hogy –
az említett lehetőségek Bizottság által 
jóváhagyásától függően – egy harmadik 
kötelező intézkedést választhassanak.
A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
közlik a Bizottsággal döntésüket. A 
Bizottság az értesítéstől számított 2 
hónapon belül hagyja jóvá a tagállamok 
által elfogadott intézkedéscsomagot.

Or. it

Módosítás 62
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 15 
hektárt, a szántóterületen legalább három 
különböző növénykultúrát kell 
termesztenie. A fő szántóföldi 
növénykultúra kiterjedése nem haladhatja 
meg a szántóterület 70%-át, és a két fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése 
együttesen nem haladhatja meg a 
szántóterület 95%-át.
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kevesebb mint 5 %-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70 %-át.

Or. en

Módosítás 63
Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első albekezdés nem 
alkalmazandó azokra a mezőgazdasági 
üzemekre:
– ahol a szántóterületet az év jelentős 
részében teljes egészében (ültetett vagy 
természetes) fű vagy más takarmány 
termesztésére használják, teljes egészében 
parlagon hagyják, vagy azon teljes 
egészében víz alatt fekvő növényeket 
termesztenek, illetve ezek valamilyen 
kombinációjára használják, vagy
– ahol a mezőgazdasági üzem 
támogatható mezőgazdasági területének 
több mint 75%-át állandó gyepterület vagy 
állandó kultúrák borítják, illetve azt fű 
vagy egyéb takarmánynövények 
termesztésére, parlagon hagyott 
területként, vagy ezek kombinációjára 
használják.

Or. en

Módosítás 64
Catherine Grèze

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

Állandó gyepterület Állandó legelő

Or. en

Módosítás 65
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy a
mezőgazdasági összterülethez viszonyítva 
megmaradjon az állandó gyepterületek 
aránya. Ezt a kötelezettséget nemzeti vagy 
regionális szinten kell alkalmazni.

Az Európai Unióhoz 2004 előtt 
csatlakozott tagállamok biztosítják, hogy a
2003. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelem benyújtására 
előírt időpontban állandó legelőként 
hasznosított földterületek továbbra is 
állandó legelők maradjanak.
A 2004-ben csatlakozott új tagállamok 
biztosítják, hogy a 2004. május 1-jén 
állandó legelőként hasznosított 
földterületek továbbra is állandó legelők 
maradjanak.
Bulgária és Románia biztosítja, hogy a 
2007. január 1-jén állandó legelőként 
hasznosított földterületek továbbra is 
állandó legelők maradjanak.
A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett arány (a 
továbbiakban: a referenciaindex) az előző 
bekezdés szerinti vonatkozó 
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referenciaévhez képest nem csökkent 
10%-ot meghaladó mértékben az állandó 
gyepterület kárára.
E bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazandók az erdősítésre szánt, 
állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek esetében, amennyiben az 
ilyen erdőtelepítés összeegyeztethető a 
környezettel, és ha az nem karácsonyfa-
ültetvények és gyorsan növő fafajok rövid 
távú telepítését jelenti.

Or. en

Módosítás 66
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A mezőgazdasági termelőknek állandó 
legelőként kell fenntartaniuk a 
mezőgazdasági üzemüknek a(z) …/…/EU 
rendelet (horizontális rendelet) 74. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
kérelemben a 2011. igénylési év 
tekintetében ilyenként bejelentett területét 
(a továbbiakban: állandó legelőként 
hasznosított referenciaterület).

Or. en

Indokolás

Egy ténylegesen fenntartható megközelítés biztosítása érdekében az állandó legelőként 
hasznosított földterületek referenciaéveként 2014 helyett 2011-et kell megjelölni. 
Máskülönben fennáll annak komoly veszélye, hogy a legelőként hasznosított földterületek 
jelentős hányadát még a reform érvénybe lépése előtt felszántják, így azok többé nem 
minősülnek legelőnek.

Módosítás 67
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olajfaültetvényekhez, 
szőlőültetvényekhez vagy 
gyümölcsösökhöz hasonló állandó 
kultúrákat – a nem öntözött állandó 
kultúrák kivételével – fenntartó 
mezőgazdasági termelőknek a talaj 
minimális zavarásával és a talajfelszín 
növényborítottságával járó, meghatározott 
agronómiai gyakorlatokat kell 
alkalmazniuk.

Or. pt

Módosítás 68
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 69
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el állandó legelőként hasznosított
referenciaterületüknek az (1) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 
növelésével, az állandó legelő
megújításával, a (2) bekezdésben említett 
megengedett csökkentés túllépésének 
esetén a mezőgazdasági terület állandó 
legelővé való átalakításával, valamint 
földátruházás esetén az állandó legelőként 
hasznosított referenciaterület 
módosításával kapcsolatos szabályok 
megállapítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 70
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A mezőgazdasági termelőknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 25. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
támogatható hektárterületük – az állandó 
legelők kivételével – legalább 7%-a
ökológiai infrastruktúra – beleértve olyan 
tájképi elemeket, mint például sövény, 
kőfal, parlagon hagyott terület, művelt 
terasz és féltermészetes élőhely – céljára 
kerüljön felhasználásra. Ezeket nem 
szabad újra bevetni, felszántani, illetve 
rajtuk műtrágyát vagy növényvédő 
szereket alkalmazni. A gyepet nem 
károsító mértékű kivágásra, kaszálásra és 
legeltetésre sor kerülhet. Új vegyes 
gyepterület, legelő vagy rét kialakításakor 
megfelelő hüvelyes növények felvehetők a
növényfajok körébe a legeltetés vagy 
kaszálás céljából használt legelőkön vagy 
réteken.
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Or. en

Módosítás 71
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a támogatható 
mezőgazdasági terület 20 hektárnál 
nagyobb kiterjedésű, a mezőgazdasági 
termelőknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 25. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott támogatható hektárterületük 
– az állandó gyepterületű, valamint a 
hagyományos legelőként használt és 
állandó kultúrák által borított, a 31a. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott terület 
kivételével – legalább 5%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott vagy nem öntözött állandó 
kultúrákkal borított terület, terasz, tájképi 
elem, úgymint sövény vagy kőfal, védelmi 
sáv, nitrogénmegkötő növényekkel
beültetett földterület, illetve a 25. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület legyen.

Or. pt

Módosítás 72
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– az állandó gyepterületű terület 
kivételével – legalább 3%-a ökológiai 
jelentőségű terület, mint például parlagon 
hagyott terület, agrár-környezetvédelmi 
rendszerek alá tartozó terület, 
műtrágyával és növényvédő szerekkel nem 
kezelt terület, pihentetett terület, a Natura 
2000 hálózatba tartozó mezőgazdasági 
terület vagy egyéb természetvédelmi 
terület, terasz, tájképi elem, védelmi sáv, 
illetve a 25. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontjában említett erdősített 
terület legyen.

Or. en

Módosítás 73
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben meghatározott minimális 
százalékérték 3%-ra csökken, ha a 
mezőgazdasági termelők csoportjai 
folytonos, egymással érintkező ökológiai 
jelentőségű területeket hoznak létre.

Or. pt

Módosítás 74
Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdés nem alkalmazandó 
a gyümölcs- vagy zöldségtermesztésre 
használt mezőgazdasági területekre, vagy 
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olyan mezőgazdasági üzemekre, amelyek 
kevesebb mint 15 hektár szántófölddel 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 75
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Termeléstől függő támogatás csak az 
érintett régiókban, illetve különösen a 
hátrányos természeti adottságú 
területeken, például szigeti régiókban és a 
legkülső régiókban jellemző 
foglalkoztatottsági és/vagy termelési szint 
fenntartásának ösztönzéséhez szükséges 
mértékben nyújtható.

Or. pt

Módosítás 76
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a 20. cikk 
alkalmazandó, a tagállamok különböző 
finanszírozási formákat határozhatnak 
meg az abban a cikkben meghatározott 
régiók tekintetében.

Or. pt
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Módosítás 77
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne kapjanak kifizetést azok a 
mezőgazdasági termelők, akikről kiderül, 
hogy az e rendeletre vonatkozó bizottsági 
javaslat közzétételi időpontjától kezdve 
kizárólag azzal a céllal megosztották a 
mezőgazdasági üzemüket, hogy 
részesüljenek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerből. Ez azokra a 
mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazandó, akik mezőgazdasági üzeme 
a megosztás eredményeképpen jött létre.

törölve

Or. en

Módosítás 78
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a 20. cikk 
alkalmazandó, a tagállamok különböző 
finanszírozási formákat határozhatnak 
meg az abban a cikkben meghatározott 
régiók tekintetében.

Or. pt

Módosítás 79
Czesław Adam Siekierski

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

Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik részt kívánnak venni a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben, 2014. 
október 15-ig erre vonatkozó kérelmet kell 
benyújtaniuk.

Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik részt kívánnak venni a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben, erre 
vonatkozó kérelmet kell benyújtaniuk a 
tagállamok által megállapítandó 
határidőig, de legkésőbb:
1. 2014. október 15-ig, 2014-től kezdődő 
hatállyal,
vagy
2. 2015. október 15-ig, 2015-től kezdődő 
hatállyal.
A tagállamok által meghatározott időpont 
azonban nem előzheti meg az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó 
kérelem benyújtására rendelkezésre álló 
időtartam utolsó napját.

Or. en

Indokolás

Az új rendszer alkalmazásának első éve problémás lehet mind a mezőgazdasági termelők, 
mind pedig a hatóságok számára, különösen azon tagállamokban, amelyek eddig nem 
alkalmaztak jogosultságokon alapuló rendszert. A mezőgazdasági termelőknek két különböző, 
ismeretlen rendszer között kellene választaniuk. Ezért annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus elérje célját, a pénzügyi tervben legalább még egyszer lehetővé kell tenni a 
mezőgazdasági kistermelői rendszerbe való belépést.

Módosítás 80
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014. október 15-ig nem kérelmezték 
részvételüket vagy az említett időpont után 
úgy döntenek, hogy már nem kívánnak 
részt venni a szóban forgó rendszerben, 
vagy kiválasztásra kerültek a …/…/EU 

Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
2014. október 15-ig nem kérelmezték 
részvételüket a mezőgazdasági kistermelők 
támogatási rendszerében, legkésőbb 2016. 
október 15-ig megváltoztathatják erre 
vonatkozó döntésüket. Azok, akik 2016. 
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rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 20. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja értelmében nyújtott támogatásra, 
többé nem jogosultak részt venni a 
rendszerben.

október 15-ig nem léptek be a 
mezőgazdasági kistermelők támogatási 
rendszerébe, vagy a 2014-es, illetve 2016-
os határidő után úgy döntenek, hogy már 
nem kívánnak részt venni benne, illetve
kiválasztásra kerültek a …/…/EU rendelet 
[a vidékfejlesztésről szóló rendelet] 20. 
cikke (1) bekezdésének c) pontja 
értelmében nyújtott támogatásra, többé 
nem jogosultak részt venni a rendszerben.

Or. pt

Módosítás 81
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) kedvezményezettenként az átlagos 
nemzeti kifizetés 15 %-át nem meghaladó 
összeg,
b) a hektáronkénti átlagos nemzeti 
kifizetésnek megfelelő összeg és a 
hektárszámnak megfelelő szám – amely 
legfeljebb három lehet – szorzata.
Az első albekezdés a) pontjában említett 
nemzeti átlagot a tagállam állapítja meg a 
II. mellékletben a 2019. naptári évre 
meghatározott nemzeti felső határ és a 21. 
cikk (1) bekezdése értelmében támogatási 
jogosultságban részesült mezőgazdasági 
termelők száma alapján.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
nemzeti átlagot a tagállam állapítja meg a 
II. mellékletben a 2019. naptári évre 
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meghatározott nemzeti felső határ és a 
2014-ben a 26. cikknek megfelelően 
bejelentett támogatható hektárszám 
alapján.

Or. en

Módosítás 82
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 83
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az (1) 
bekezdésben említett összeg Ciprus és 
Málta esetében 500 EUR-nál kevesebb is 
lehet, de legalább 200 EUR-nak kell 
lennie.

törölve

Or. en
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Módosítás 84
Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mezőgazdasági kistermelők 
támogatási rendszerének keretében 
nyújtott éves kifizetés összege megfelel 
annak az összegnek, amelyre a 
mezőgazdasági termelő a 18., 29., 34., 36. 
és 38. cikk értelmében jogosult lenne 
abban az évben, amelyben belép a 
rendszerbe, azonban nem haladhatja meg 
az 1500 eurót.

Or. en

Módosítás 85
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a szükséghelyzet esetén 
szükséges és indokolható, egyedi 
problémák megoldására szolgáló 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja mezőgazdasági termelést és a 
mezőgazdasági termelőket érintő
szükséghelyzet és természeti katasztrófa
esetén szükséges és indokolható, egyedi 
problémák megoldására szolgáló 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. pt
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