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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretre irányuló javaslattal 
együtt benyújtott egy rendeletcsomagot is, amelyben a 2014–2020-as időszakra szólóan 
körvonalazta a közös agrárpolitika (KAP) jogalkotási keretét. A keret három fő kihívást említ, 
nevezetesen: 1) életképes élelmiszer-termelés; 2) a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodásnak és az éghajlatváltozás elleni fellépésnek, a kiegyensúlyozott területi 
fejlődésnek az elérése érdekében. A Bizottság kijelenti, hogy a KAP mindkét pillére alapvető 
fontosságú a fenti – az európai régiók és területek számára is jelentős aggodalomra okot adó –
kihívásokra történő megfelelő válaszadáshoz. A tisztességes és fenntartható forráselosztást a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó új szabályoknak kell biztosítaniuk. 

Az előadó teljes mértékben támogatja a gazdálkodók számára történő közvetlen kifizetések 
nagyralátó „zöldebbé tételének” gondolatát. amely a válaszok egyike lehet a jelenlegi 
környezeti és szociális kihívásokra.  Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a javaslat jelenlegi 
formájában nem elég erős ahhoz, hogy kiváltsa a fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerekre való áttérést, holott a vidéki területeken azok kulcsfontosságúak a fenntartható 
területi fejlődés szempontjából. E tekintetben az előadó olyan intézkedések végrehajtását 
javasolja, amelyek jobban tekintetbe veszik az európai vidéki területeket.

A regionális fejlesztés kérdésében az előadó felhív a vidékfejlesztés pótlólagos támogatására 
elkülönített éves nemzeti küszöbösszegek emelésére. A gondolatmenetet folytatva az előadó 
ellenezi a vidékfejlesztésre szánt összegek bármiféle csökkentését.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 

(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 
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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 
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.

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, a fenntartható fejlett 
mezőgazdasági rendszerek bevezetésére, 
környezetgazdálkodásra és a környezeti 
hatások enyhítésére 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 
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. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező 
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az 
említett gyakorlatok kötelező jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 

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

azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26 a) A fenntartható fejlett 
mezőgazdasági rendszerek, a 
környezetgazdálkodás és az 
éghajlatváltozás hatásai enyhítésének 
regionális szintű támogatására e rendelet 
alapján történő kifizetések rendszere 
kiegészíthető a regionális hatóságok és a 
gazdálkodók közötti területi 
egyezségekkel. A területi egyezségek 
alapján nagy léptékű specifikus ösztönző 
intézkedések születhetnek, amelyeknek 
végrehajtására kollektív módon kerül sor 
az erre alkalmas mezőgazdasági 
földterületeken, a vízkészletek, a 
biodiverzitás és a talaj védelme céljából, a 
helyi sajátosságok és közös, mérhető 
célkitűzések alapján.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Gazdaságonként a termőterület 7%-
át a funkcionális biodiverzitás, azaz az 
agro-ökoszisztéma működtetése vagy az 
élelmiszer-termelés növelése érdekében 
kell hasznosítani. A fenntartható 
mezőgazdasági rendszerekhez szükséges 
agro-ökológiai infrastruktúrákat az 
erdősávok és a környezetvédelmi 
intézkedésként gyakran alkalmazott 
kapcsolódó elemek (pl. sövények, árkok, 
lápos területek és egyéb, részben 
természetes élőhely-, valamint más 
alkalmas tájrészletek) alkotják. Tehát nem 
kerül sor „termőterület termelésből 
történő kivonására”, sem pedig újabb 
„területpihentetésre”, hanem az egész 
rendszer hosszú távú hatékonyságát 
szolgáló javításról van szó. Az ökológiai 
infrastruktúrával kapcsolatos intézkedés 
hatékony és következetes, a tagállami 
sajátosságokat figyelembe vevő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az intézkedés 
keretében említett ökológiai jelentőségű 
területek típusainak pontosabb 
meghatározására, valamint a szóban forgó 
intézkedésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai infrastruktúra egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. A 
termeléstől függő támogatás 
felhasználásával kapcsolatban a 
tagállamok külön hatásértékelést 
végeznek. Meg kell engedni a tagállamok 
számára, hogy a nemzeti felső határuk 
legfeljebb 5%-át, illetve 10%-át abban az 
esetben, ha a termeléstől függő támogatás 
szintje a 2010–2013 közötti időszakra eső 
legalább egy évben meghaladja az 5%-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak a meglévő termelési szint, 
a fenntartható gazálkodási gyakorlatok, a 
környezetgazdálkodás és a gazdaságokban 
történő foglalkoztatás fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani az érintett régiókban, 
elsősorban az olyan természeti 
hátrányoktól sújtott területeken, mint a 
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rendelkeznek támogatható hektárterülettel. 
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10%-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

szigetek és a hegyvidéki területek. Fontos, 
hogy e támogatásban azok a 
mezőgazdasági termelők is 
részesülhessenek, akik 2013. december 31-
én az 1782/2003/EK rendelet és a 
73/2009/EK rendelet alapján különleges 
támogatási jogosultsággal rendelkeznek és 
a támogatási jogosultságok aktiválásához 
nem rendelkeznek támogatható 
hektárterülettel. A tagállam által 
megállapított éves nemzeti felső határ 
10%-át meghaladó, termeléstől függő 
önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(43) A tagállamok számára vidékfejlesztési 
politikájuk megerősítése céljából kívánatos 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó felső határuknak 
megfelelő összegből forrásokat 
csoportosítsanak át a vidékfejlesztési 
támogatás javára. Indokolt, hogy ilyen 
döntést csak bizonyos korlátozások mellett, 
egyszer lehessen hozni, és az e rendelet 
alkalmazásának teljes időtartamára 
érvényes legyen.

Or. en
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) a biodiverzitás, a helyes termőtalaj- és 
vízgazdálkodás, az éghajlat és a környezet 
szempontjából fejlett fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatot folytató 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
támogatás, ami nagyban túlmegy a 
megfelelési szabályokon;

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszer: a létező, a(z) […/…/EU] 
…rendeletben [horizontális rendelet] 
meghatározott alapszintű megfelelési 
szabályokon túlmenő mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazása, folyamatosan 
törekedve a természetes tápanyagok, a 
vízkörforgás és az energiaáramlás 
kezelésének megújítására a környezeti 
károk csökkentése, a nem megújuló 
energiaforrásokkal való pazarlás 
megelőzése, továbbá a termények és az 
állatállomány magas minőségének, 
valamint a természetes diverzitásnak a 
termelési rendszerben való fenntartása 
érdekében;

Or. en
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Indokolás

A vidéki területeken a fenntartható fejlett mezőgazdasági gyakorlatokra való áttérés 
kulcsfontosságú a fenntartható területfejlesztés számára.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „vetésforgó”: legalább négy különböző 
növényt – köztük egy zöldségfélét –
magában foglaló növénytermesztési 
módszer;

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „ökológiai infrastruktúra”: a táj, az 
agroerdészet, a biodiverzitás, a víz- és 
talajkezelés, a biotópok stb. elemei, 
mindaz, ami stabilizálja és kiterjeszti az 
agroökológiai mezőgazdasági 
gyakorlatokat és a környezetkezelési 
rendszereket;

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Aktív mezőgazdasági termelő Közvetlen kifizetésekből való kizárás

Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az e kifizetéseket igénylők a 
földterületet nem művelik vagy aktívan 
nem kezelik az e rendelet 4. cikke szerinti 
jó mezőgazdasági és környezetvédelmi 
feltételeknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) nem fenntartható mezőgazdasági és 
állattenyésztési gyakorlatokat 
alkalmaznak, melyek a nem megfelelő 
tápanyagkezelés és az ebből következő 
vízszennyezés révén szisztematikusan és 
súlyosan megsértik a(z) […/…/EU] 
…rendeletben [horizontális rendelet] 
meghatározott megfelelési szabályokat, a 
rendelkezésre álló hektárszámhoz képest 
túl magas az elraktározott mennyiség, 
túlzott a külső energiától, a biocidektől, az 
antibiotikumoktól, a víz- és 
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tápanyagbeviteltől való függés;

Or. en

Indokolás

A vidéki területeken a fenntartható fejlett mezőgazdasági gyakorlatokra való áttérés 
kulcsfontosságú a fenntartható területfejlesztés számára.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 20%-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Or. en

Indokolás
A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy éves nemzeti költségvetésük legfeljebb 20%-át  
a vidékfejlesztés erősítése érdekében a vidékfejlesztés pótlólagos támogatására fordíthassák 
mind a KAP keretében, mind a regionális fejlesztés tágabb perspektívájában, melyhez a közös 
rendelkezéseket megállapító rendeletben foglalt EMVA is hozzájárul.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 

törölve
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Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó 
intézkedésekre nyújtott támogatásra 
elkülönített összeg 5 %-áig terjedő részét 
az e rendelet alapján nyújtandó közvetlen 
kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az 
ennek megfelelő összeg így már nem 
használható fel a vidékfejlesztési 
programozás keretébe tartozó támogatási 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztésre szánt uniós támogatás nem csökkenthető, mert az súlyosan hátráltatná a 
területi kohéziót, különösen a jelentős arányban vidéki területeket, illetve hátrányos helyzetű 
vidéki területeket magukban foglaló régiók esetében.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai, gazdasági és 
környezeti jellemzőik és regionális 
mezőgazdasági potenciáljuk vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat. A régiók 
közötti jelentős kifizetésbeli eltérések 
kiküszöbölése végett az egyes támogatási 
rendszereket és az alapjukat képező 
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meghatározásokat környezeti és 
társadalmi-gazdasági hatásaik 
szempontjából előzetesen értékelni kell.

Or. en

Indokolás

Nagy a veszélye annak, hogy a helyi és regionális fejlesztési erőfeszítések hátrányt szenvednek 
vagy lefékeződnek, ha a jövőbeli támogatások továbbra is a történeti jellegű – méltánytalan és 
fenntarthatatlan forráselosztást eredményező – támogatások módjára folytatódnak.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről.

(5) A tagállamok 2013. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett döntésükről, valamint a (2) és a (3) 
bekezdés alkalmazásában hozott 
intézkedésekről. Az értesítést és 
valamennyi kísérő dokumentumát teljes 
egészében nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtott támogatás

A fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerek, a környezetgazdálkodás és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
kialakítására nyújtott támogatások

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerek, a környezetgazdálkodás és az 
éghajlatváltozás hatásai enyhítésének 
regionális szintű támogatására a 20. és 
29. cikk alapján történő kifizetések 
rendszere a 33. cikkben meghatározott 
30% erejéig kiegészíthető a regionális 
hatóságok és a gazdálkodók közötti 
területi egyezségekkel. A területi 
egyezségek alapján nagy léptékű 
specifikus ösztönző intézkedések 
születhetnek, amelyeknek végrehajtására 
kollektív módon kerül sor az erre 
alkalmas mezőgazdasági földterületeken, 
a vízkészletek, a biodiverzitás és a talaj 
védelme céljából, a helyi sajátosságok és 
közös, mérhető célkitűzések alapján.
(to be inserted as a new Article before 
Article 29)

Or. en

Módosítás 20

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
a 2014 és 2020 közötti időszakban 
dinamikus átmenetet kell megvalósítani 
olyan fenntartható fejlett mezőgazdasági 
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rendszerekre, melyek integrált módon 
megfelelnek a környezeti, éghajlati, 
biodiverzitási, talaj- és vízgazdálkodási 
kihívásoknak, azaz:

Or. en

Indokolás

A vidéki területeken a fenntartható fejlett mezőgazdasági gyakorlatokra való áttérés 
kulcsfontosságú a fenntartható területfejlesztés számára.

Módosítás 21

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) négy különböző növénykultúra 
termesztése vetésforgóban a 
szántóterületen abban az esetben, ha a 
mezőgazdasági termelő szántóterülete 
meghaladja a 10 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, valamint

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
jelentőségű terület megléte.

c) mezőgazdasági területén ökológiai 
infrastruktúra létrehozása.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a mezőgazdasági termelők, akik 
más olyan agroökológiai rendszereket 
alkalmaznak gazdálkodásukban, amelyek 
jelentősen hozzájárulnak a 
peszticidfelhasználás csökkenéséhez, a 
talaj termékenységének megőrzéséhez és 
javításához, valamint az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítéséhez, szintén 
jogosultak az e fejezetben említett 
támogatásra.

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növénytermesztés diverzifikálása A vetésforgó, a növénytermesztés 
diverzifikálása és a takarónövények

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 3
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább három különböző 
növénykultúrát kell termesztenie. Ezek
közül egyik sem teheti ki a szántóterület 
kevesebb mint 5%-át, valamint a fő 
szántóföldi növénykultúra kiterjedése nem 
haladhatja meg a szántóterület 70%-át.

(1) Annak a mezőgazdasági termelőnek, 
akinek a szántóterülete meghaladja a 10 
hektárt és azt az év jelentős részében nem 
teljes egészében (ültetett vagy természetes) 
fű termesztésére, parlagon hagyott 
területként vagy árasztásos 
növénytermesztésére használja, a 
szántóterületen legalább négy különböző 
növénykultúrát kell vetésforgóban 
termesztenie vagy négy egymást követő 
éven át ugaroltatnia. E négy
növénykultúra közül egyik sem teheti ki a 
szántóterület kevesebb mint 10%-át, 
valamint a fő szántóföldi növénykultúra 
kiterjedése nem haladhatja meg a 
szántóterület 50%-át. A talaj 
termékenységére és termelékenységére tett 
kedvező hatásai miatt a fű- és herefélék 
kétéves keverékei bevonhatók a 
vetésforgóba.

Or. en
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Indokolás

Az alapos növénydiverzifikáció környezeti és társadalmi-gazdasági előnyeinek (a 
mezőgazdasági gyakorlatok választékának növekedése, a mezőgazdasági termelők 
jövedelmének stabilizálódása, csökkenő peszticidfelhasználás) növelése érdekében a kultúrák 
egyike sem termeszthető a földterület 10%-ánál kisebb területen, a fő kultúra pedig nem 
termeszthető 50%-nál nagyobb területen.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ökológiai jelentőségű terület Ökológiai infrastruktúra

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

() 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 
legelőterület kivételével – legalább 7%-a 
az olyan tájképi elemeket magában 
foglaló ökológiai infrastruktúra céljaira 
hasznosul, mint például sövények, 
kőfalazatok, parlagon hagyott területek, 
óvott teraszok és természetközeli 
élőhelyek. Nem alkalmazható újravetés, 
szántás, trágya- vagy 
peszticidfelhasználás. A gyepet nem 
károsító mértékben az aratás, a kaszálás 
és a legeltetés megengedett. Újonnan 
telepített kevert gyepterületek, legelők 
vagy kaszálók esetében a legelőkre vagy 
kaszálókra szánt fajtakeverékben 
legeltetés és kaszálás, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve a 25. cikk (2) 
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bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett erdősített terület céljából
megfelelő zöldségfélék is alkalmazhatók

Or. en

Indokolás

Az ökoszisztéma-szolgáltatások javulása és az ökológiai infrastruktúra fejlődése 
kulcsfontosságú tényezői a fenntartható vidékfejlesztésnek. Az erdős területeket nem szabad itt 
számításba venni, csupán a természetközeli élőhelyeket vagy a szántatlan, vetetlen, nem 
trágyázott, illetve öntözetlen területeket. Az ökológiai infrastruktúra területének 
kiszámításakor a létező tájképi elemeket figyelembe kell venni.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ökológiai infrastruktúra területei 
magukban foglalják azokat a jellemző 
helyi és regionális növénytermesztési 
módokat és földkezelési gyakorlatokat, 
amelyek támogatják a fenntartható 
mezőgazdasági rendszerekre és a javított 
környezetgazdálkodásra való áttérést, a 
29., 30. és 31. cikk szerint.

Or. en

Indokolás

A jellemző helyi és regionális növénytermesztési gyakorlatok támogatása igen fontos a 
fenntartható területi vidékfejlesztés szempontjából.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

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

fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
ökológiai infrastruktúra típusainak 
pontosabb meghatározására, valamint az 
(1) bekezdésben említett százalékérték 
betartása céljából figyelembe vehető 
ökológiai infrastruktúra egyéb típusainak 
megállapítására és meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Termeléstől függő támogatás csak egy 
tagállam azon ágazatainak vagy régióinak 
nyújtható, ahol olyan meghatározott 
gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági 
ágazatok bizonyos nehézségekkel 

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

küzdenek, amelyek gazdasági és/vagy 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Ezért 
erre vonatkozólag az illetékes 
tagállamnak külön hatásértékelést végez, 
amelynek eredményéről értesíti a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 33

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 támogatást csak a 
meglévő termelési szint, a fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatok, a 
környezetgazdálkodás és a gazdaságokban 
történő foglalkoztatás fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani az érintett régiókban, 
elsősorban az olyan természeti 
hátrányoktól sújtott területeken, mint a 
(2) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelelő szigeteken és a 
hegyvidéki területeken.

Or. en

Indokolás

A természeti hátrányokkal szembesülő területek előtt álló sajátos kihívásokat megfelelő 
módon figyelembe kell venni.


