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Módosítás 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Parlament 
2017. április 4-i állásfoglalására a nőkről 
és szerepükről a vidéki térségekben,

Or. es

Módosítás 22
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

(2) Meg kell szüntetni az Unióban 
1966 óta végzett, a gazdaságok 
szerkezetére vonatkozó európai felmérések 
programját, mivel ez nem tekinthető az 
adófizetők pénze hatékony 
felhasználásának.

Or. en

Módosítás 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra, az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló politikák és a 
földpolitikák kialakításához, 
végrehajtásához, ellenőrzéséhez és 
értékeléséhez szükséges statisztikai 
tudásalapot, valamint e politikák 
mezőgazdasági üzemekben dolgozó nőkre 
gyakorolt hatását.

Or. es

Módosítás 24
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot, amely hozzájárul a 
fenntartható fejlesztési célok eléréséhez;
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Or. en

Módosítás 25
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez, értékeléséhez és 
felülvizsgálatához szükséges statisztikai 
tudásalapot.

Or. en

Módosítás 26
Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika, a 
környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 

(2) Folytatni kell az Unióban 1966 óta 
végzett, a gazdaságok szerkezetére 
vonatkozó európai felmérések programját 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
vizsgálják a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetének tendenciáit, valamint 
biztosítsák az érintett szakpolitikák, 
különösen a közös agrárpolitika és a 
vidékfejlesztési intézkedések, a 
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való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
politikák kialakításához, végrehajtásához, 
ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges 
statisztikai tudásalapot.

Or. it

Módosítás 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jövőben a statisztikai 
adatgyűjtést össze kell hangolni a KAP 
reformciklusával annak érdekében, hogy 
a döntéshozatal naprakész adatokon 
alapuljon.

Or. es

Módosítás 28
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrárstatisztikák nemzetközi 
értékelése vezetett az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete (a 
továbbiakban: FAO) agrár- és 
vidékstatisztikák javítására vonatkozó 
globális stratégiájához, amelyet az ENSZ 
Statisztikai Bizottság (a továbbiakban: 
UNSC) 2010-ben jóváhagyott. Az európai 
agrárstatisztikáknak adott esetben 
követniük kell az agrár- és 
vidékstatisztikák javítására vonatkozó 
globális stratégia ajánlásait, valamint a 

törölve
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FAO 2020-as mezőgazdasági összeírásra 
vonatkozó munkaprogramjában 
megfogalmazott ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 29
Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatok koherenciája és 
összehasonlíthatósága, valamint az 
egységes jelentéstételi formátumok 
előfeltételei az európai mezőgazdasági 
statisztikák kidolgozásának, különös 
tekintettel a gyűjtési, feldolgozási és 
közzétételi eljárások hatékonyságára és az 
eredmények minőségére.

Or. it

Módosítás 30
Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ez rámutat arra, hogy az 
adatgyűjtések tartalmának kiválasztása 
összhangban kell, hogy álljon a célzottabb 
és hatékonyabb, az uniós termelők és a 
fogyasztók igényeit kiemelten figyelembe 
vevő mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
intézkedések kidolgozására irányuló 
céllal.

Or. it
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Módosítás 31
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A következő évtizedben a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetére 
vonatkozó többcélú felmérési programot 
kell létrehozni a harmonizált, 
összehasonlítható és koherens statisztikák 
keretének biztosítása céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 32
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A következő évtizedben a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetére 
vonatkozó többcélú felmérési programot 
kell létrehozni a harmonizált, 
összehasonlítható és koherens statisztikák 
keretének biztosítása céljából.

(4) A következő évtizedben a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetére 
vonatkozó többcélú felmérési programot 
kell létrehozni a harmonizált, 
összehasonlítható és koherens statisztikák 
keretének biztosítása céljából. A 
mezőgazdasági ágazat válságainak 
megelőzése érdekében a Bizottságnak 
össze kellene gyűjtenie a mezőgazdasági 
statisztikákat, hogy a piac 
felvevőképessége alapján tudjon 
előrejelzéseket készíteni.

Or. ro

Módosítás 33
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Statisztikai Rendszer 
Bizottsága (a továbbiakban: ESR-
bizottság) által 2015 novemberében 
létrehozott, a 2020-ra és az azt követő 
időszakra vonatkozó agrárstatisztikai 
stratégia két keretrendelet elfogadását 
irányozza elő, amelyek a mezőgazdasági 
számlarendszer kivételével az 
agrárstatisztikák összes vonatkozását 
lefedik. Az integrált mezőgazdaságiüzem-
statisztikákról szóló jelen rendelet az 
említett keretrendeletek egyike.

törölve

Or. en

Módosítás 34
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó információk 
harmonizálása és összehasonlíthatósága 
céljából, valamint az egységes közös 
piacszervezés, és különösen a gyümölcs és 
bor ágazat jelenlegi szükségleteinek 
teljesítése érdekében, az 1337/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet7

2023-tól fogva a mezőgazdasági üzemek 
szintjén integrálni kell a strukturális 
információkkal. Az 1337/2011/EU 
rendeletet ezt követően hatályon kívül kell 
helyezni.

(6) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó információk 
harmonizálása és összehasonlíthatósága 
céljából, valamint az egységes közös 
piacszervezés, és különösen a gyümölcs- és 
borágazat jelenlegi szükségleteinek 
teljesítése érdekében, az 1337/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet7

2020-tól fogva a mezőgazdasági üzemek 
szintjén integrálni kell a strukturális 
információkkal. Az 1337/2011/EU 
rendeletet ezt követően hatályon kívül kell 
helyezni.

__________________ __________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1337/2011/EU rendelete (2011. december 
13.) az ültetvényekre vonatkozó európai 
statisztikákról, valamint a 357/79/EGK 
tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1337/2011/EU rendelete (2011. december 
13.) az ültetvényekre vonatkozó európai 
statisztikákról, valamint a 357/79/EGK 
tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2011.12.30., 7. o.).

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2011.12.30., 7. o.).

Or. en

Indokolás

A módosítás arra irányul, hogy jobban megfeleljenek a KAP következő reformja 
ütemezésének, valamint hogy a tízéves teljes ciklust összhangba hozzák a 2030-ra kitűzött 
fenntartható fejlesztési célokkal.

Módosítás 35
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 
statisztikák fontosak ahhoz, hogy 
meghatározzák a közös agrárpolitika 
fejlesztését. A felmérésben használt 
mutatóknál ezért a lehető legnagyobb 
mértékben egységes osztályozásokat és
közös fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni.

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 
statisztikák létrehozása gyakorlatilag 
lehetetlen, mivel óriási különbségek 
vannak a tagállamok gazdasági szerkezete
és igazgatása között. 

Or. en

Módosítás 36
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 
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statisztikák fontosak ahhoz, hogy 
meghatározzák a közös agrárpolitika 
fejlesztését. A felmérésben használt 
mutatóknál ezért a lehető legnagyobb 
mértékben egységes osztályozásokat és 
közös fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni.

statisztikák fontosak ahhoz, hogy 
meghatározzák a közös agrárpolitika 
fejlesztését. A statisztikai adatgyűjtésnek 
és felülvizsgálati folyamatnak a 
tagállamok, az uniós régiók és 
gazdálkodók közötti méltányosság 
előmozdítására irányuló politikai 
erőfeszítések nyomon követéséhez kell 
hozzásegíteniük. A felmérésben használt 
mutatóknál ezért a lehető legnagyobb 
mértékben egységes osztályozásokat és 
közös fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 37
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 
statisztikák fontosak ahhoz, hogy 
meghatározzák a közös agrárpolitika 
fejlesztését. A felmérésben használt 
mutatóknál ezért a lehető legnagyobb 
mértékben egységes osztályozásokat és 
közös fogalom-meghatározásokat kell 
alkalmazni.

(7) A mezőgazdasági üzemek 
szerkezetére vonatkozó, az összes 
tagállamtól származó összehasonlítható 
statisztikák fontosak a végrehajtandó
agrárpolitika hatékonyságának 
maximalizálásához. A felmérésben 
használt mutatóknál ezért a lehető 
legnagyobb mértékben egységes 
osztályozásokat és közös fogalom-
meghatározásokat kell alkalmazni.

Or. el

Módosítás 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az adatok koherenciája és 
összehasonlíthatósága, valamint az 
egységes jelentéstételi formátumok 
előfeltételei az európai mezőgazdasági 
statisztikák kidolgozásának, különös 
tekintettel a gyűjtési, feldolgozási és 
közzétételi eljárások hatékonyságára és az 
eredmények minőségére.

Or. it

Módosítás 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Azok a tagállamok, amelyekben a 
2020. évi felmérés terepmunkájának 
időszakai átfedésben vannak a 
tízévenkénti népszámlálás 
végrehajtásával, a mezőgazdasági 
felmérést egy évvel előbbre hozhatják, 
hogy e két nagyobb vizsgálat ugyanabban 
az időpontban való elvégzése ne jelentsen 
súlyos terhet a tagállamokra.

Or. es

Módosítás 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mezőgazdasági üzemekre és 
közigazgatásokra nehezedő szükségtelen 
terhet elkerülendő célszerű olyan 

(9) E rendelet végrehajtása során 
feltétlenül kerülni kell a mezőgazdasági 
üzemekre és közigazgatásokra nehezedő 
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küszöbértékeket megállapítani, amelyek 
kizárják a nem releváns egységeket azon 
alapegységek közül, amelyek tekintetében 
statisztikai adatokat gyűjtenek.

szükségtelen terhet és költségeket. E 
tekintetben célszerű olyan küszöbértékeket 
megállapítani, amelyek kizárják a nem 
releváns egységeket azon alapegységek 
közül, amelyek tekintetében statisztikai 
adatokat gyűjtenek.

Or. en

Módosítás 41
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mezőgazdasági üzemekre és 
közigazgatásokra nehezedő szükségtelen 
terhet elkerülendő célszerű olyan 
küszöbértékeket megállapítani, amelyek 
kizárják a nem releváns egységeket azon 
alapegységek közül, amelyek tekintetében 
statisztikai adatokat gyűjtenek.

(9) A mezőgazdasági üzemekre és 
közigazgatásokra nehezedő szükségtelen 
terhet elkerülendő célszerű olyan 
küszöbértékeket megállapítani, amelyek 
kizárják a nem releváns egységeket azon 
alapegységek közül, amelyek tekintetében 
statisztikai adatokat gyűjtenek. 
Ugyanakkor fontos, hogy a kis 
mezőgazdasági üzemek támogatására és 
fenntartására irányuló hatékony 
szakpolitikai intézkedések kialakításához 
a csoportba tartozó gazdaságok méretével 
kapcsolatos adatokra is szükség van.

Or. en

Módosítás 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Alapvető fontosságú a 
mikrovállalkozásokra és a kkv-kra 
nehezedő adminisztratív terhek 
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minimálisra csökkentése, mert e 
vállalkozások vélhetően nem rendelkeznek 
a gyakori és túlságosan részletes 
gyűjtésekhez szükséges gyakorlati és 
szervezeti erőforrásokkal.

Or. it

Módosítás 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak hozzá kell férniük a 
közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez.

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak hozzá kell férniük a 
közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez. A nemzeti 
statisztikai hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak valamennyi eszközüket 
rendelkezésre kell bocsátaniuk annak 
érdekében, hogy az adatgyűjtés költsége 
ne kizárólag a válaszadókra háruljon. A 
hatóságoknak a közigazgatási szervek 
szakképzett személyzetének rendelkezésre 
bocsátásával elő kell segíteniük a 
válaszadók otthonában történő 
adatgyűjtést. 

Or. es

Módosítás 44
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés



AM\1127455HU.docx 15/53 PE606.020v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak hozzá kell férniük a 
közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez.

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak hozzá kell férniük a 
közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez. Ezeknek 
az adatoknak az összegyűjtéséhez a 
nemzeti statisztikai hivatalok és az egyéb 
nemzeti hatóságok semmiképpen sem 
alkalmazhatnak aránytalan eszközöket, 
mint például bírság kiszabását azon 
mezőgazdasági termelők esetében, akik 
nem készek segítséget nyújtani a 
felméréshez.

Or. nl

Módosítás 45
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak hozzá kell férniük a 
közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez.

(11) Az adatszolgáltatási terhek 
csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és egyéb nemzeti 
hatóságoknak a hatáskörrel rendelkező 
hatóság beleegyezésével hozzá kell férniük 
a közigazgatási adatokhoz, amennyiben a 
szóban forgó adatokra szükség van az 
európai statisztikák fejlesztéséhez, 
előállításához és terjesztéséhez.

Or. el

Módosítás 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak vagy a felelős 
nemzeti hatóságoknak a lehető 
legnagyobb mértékben törekedniük kell a 
mezőgazdasági üzemekre vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtés egyszerűsítésére. E 
tekintetben elő kell mozdítani a digitális 
megoldásokat.

Or. en

Módosítás 47
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az európai agrárstatisztikai 
rendszer rugalmassága, valamint az 
agrárstatisztikák egyszerűsítése és 
korszerűsítése céljából a gyűjtött 
változókat különböző adatgyűjtési 
csoportokhoz (alapadatokhoz és 
modulokhoz) kell rendelni, amelyek 
eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a 
reprezentativitás, illetve mindkettő 
tekintetében.

(12) Az európai agrárstatisztikai 
rendszer rugalmassága, valamint az 
agrárstatisztikák egyszerűsítése és 
korszerűsítése céljából a gyűjtött 
változókat különböző adatgyűjtési 
csoportokhoz (alapadatokhoz és 
modulokhoz) kell rendelni, amelyek 
eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a 
reprezentativitás, illetve mindkettő 
tekintetében. A tagállamok a 
mezőgazdasági termelők 
reprezentativitásának biztosításához, e 
termelők felmérésekben való részvételre 
kényszerítése érdekében nem 
alkalmazhatnak aránytalan eszközöket, 
például bírságokat.

Or. nl

Módosítás 48
Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az európai agrárstatisztikai 
rendszer rugalmassága, valamint az 
agrárstatisztikák egyszerűsítése és 
korszerűsítése céljából a gyűjtött 
változókat különböző adatgyűjtési 
csoportokhoz (alapadatokhoz és 
modulokhoz) kell rendelni, amelyek 
eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a 
reprezentativitás, illetve mindkettő 
tekintetében.

(12) Az európai agrárstatisztikai 
rendszer rugalmassága, valamint az 
agrárstatisztikák egyszerűsítése és 
korszerűsítése céljából a gyűjtött 
változókat különböző adatgyűjtési 
csoportokhoz (alapadatokhoz és 
modulokhoz) kell rendelni, amelyek 
eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a 
reprezentativitás, illetve mindkettő 
tekintetében. A statisztikai adatok 
összegyűjtésére szolgáló eszközök és 
módszerek meghatározásakor az európai 
agrárstatisztikai rendszernek figyelembe 
kell vennie a legújabb digitális 
fejlesztéseket.

Or. ro

Módosítás 49
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy az agrár–
környezetvédelmi politika kidolgozásához 
és az agrár–környezetvédelmi mutatók 
minőségének javításához további 
statisztikai adatok álljanak rendelkezésre, 
javítani kell a gazdaságok trágya- és 
vízhasználatára, valamint a mezőgazdasági 
termelési módszereire vonatkozó 
információgyűjtést.

(13) Annak érdekében, hogy az agrár–
környezetvédelmi politika kidolgozásához 
és az agrár–környezetvédelmi mutatók 
minőségének javításához további és 
pontosabb statisztikai adatok álljanak 
rendelkezésre, javítani kell a gazdaságok 
trágya- és vízhasználatára, valamint a 
mezőgazdasági termelési módszereire 
vonatkozó információgyűjtést.

Or. el

Módosítás 50
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Mivel javítani kell a földhasználat 
megváltoztatására, a földterületek 
tulajdonosi szerkezetében bekövetkező 
változásokra és a kötelező megrendelés 
hatálya alá tartozó mezőgazdasági 
földterületekre vonatkozó 
információgyűjtést az infrastruktúra 
építése és annak érdekében, hogy 
biztosítsák a termőföldhöz való könnyű 
hozzáférését azok számára, akik 
mezőgazdasági termelők akarnak lenni, 
vagy akiknek kisgazdaságaik 
kiterjesztéséhez több földre van 
szükségük.

Or. es

Módosítás 51
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Javítani kell a fiatal vagy új 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
információgyűjtést, hogy jobb 
tájékoztatást nyújtsanak az új 
kihívásokkal – többek között a generációs 
megújulással és a vidéki területek 
elnéptelenedésével – foglalkozó 
mezőgazdasági szakpolitikák számára.

Or. en

Módosítás 52
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Mivel javítani kell a fiatal 
mezőgazdasági termelők által tapasztalt 
nehézségekre, valamint az arra vonatkozó 
információgyűjtést, hogy e termelők 
mekkora aránya marad a szakmában. 

Or. es

Módosítás 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) Mivel nemek szerint lebontott 
adatokra van szükség annak érdekében, 
hogy ki lehessen mutatni az uniós 
politikák női mezőgazdasági termelőkre 
gyakorolt hatását.

Or. es

Módosítás 54
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Bizottságnak tiszteletben kell 
tartania a 223/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek9 megfelelően 
továbbított adatok titkosságát. Biztosítani 
kell a bizalmas adatok megfelelő védelmét, 
többek között a helymeghatározó 
paraméterek térbeli elemzésre való 
alkalmazásának korlátozásával és a 

(15) A Bizottságnak tiszteletben kell 
tartania a 223/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek9 megfelelően 
továbbított adatok titkosságát. Biztosítani 
kell a bizalmas adatok megfelelő védelmét, 
többek között a helymeghatározó 
paraméterek térbeli elemzésre való 
alkalmazásának korlátozásával és a 
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közzétételre szánt statisztikai adatok 
megfelelő összevonásával. Ezért ki kell 
dolgozni a titoktartás védelmére és az 
adatok terjesztésének minőségi 
vonatkozásaira vonatkozó harmonizált 
megközelítést.

közzétételre szánt statisztikai adatok 
megfelelő összevonásával. Ezért ki kell 
dolgozni a titoktartás védelmére és az 
adatok terjesztésének minőségi 
vonatkozásaira vonatkozó harmonizált 
megközelítést. Alapvető feltétel, hogy 
egyértelműen meg kell határozni, hogy 
kik fogják a titkosság védelmét biztosító 
eljárásokra vonatkozó bizalmas 
információkat kezelni, ugyanakkor meg 
kell határozni azokat a harmadik 
személyeket is, akik jogosultak lesznek a 
fenti információk igénylésére.

__________________ __________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

Or. el

Módosítás 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Felül kell vizsgálni e rendelet 2020 
utáni időszakra vonatkozó gazdasági 
szempontjait, figyelembe véve az új 
többéves pénzügyi keretet és az egyéb 
uniós eszközök releváns változásait. E 
felülvizsgálat alapján a Bizottságnak 



AM\1127455HU.docx 21/53 PE606.020v01-00

HU

javaslatot kell tennie e rendelet megfelelő 
módosítására.

Or. en

Módosítás 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A 223/2009/EK rendelet 
referenciakeretet biztosít az európai 
statisztikákhoz és előírja, hogy a 
tagállamok tartsák be az abban a 
rendeletben meghatározott statisztikai 
elveket és minőségi kritériumokat. A 
minőségi jelentések alapvető fontosságúak 
az európai statisztikák vizsgálata, javítása 
és kommunikációja szempontjából. Az 
ESR-bizottság a 223/2009/EK rendelet 12. 
cikkével összhangban egy európai 
statisztikai rendszerre (ESR) vonatkozó 
szabványt fogadott el a minőségi jelentések 
szerkezetére. Az említett ESR-
szabványnak hozzá kell járulnia a minőségi 
jelentések harmonizálásához.

(22) A 223/2009/EK rendelet 
referenciakeretet biztosít az európai 
statisztikákhoz és sürgeti a tagállamokat, 
hogy tartsák be a rendeletben 
meghatározott statisztikai elveket és 
minőségi kritériumokat. A minőségi 
jelentések alapvető fontosságúak az 
európai statisztikák vizsgálata, javítása és 
kommunikációja szempontjából. Az ESR-
bizottság a 223/2009/EK rendelet 12. 
cikkével összhangban egy európai 
statisztikai rendszerre (ESR) vonatkozó 
szabványt fogadott el a minőségi jelentések 
szerkezetére. Az említett ESR-
szabványnak hozzá kell járulnia a minőségi 
jelentések harmonizálásához.

Or. fr

Módosítás 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy egységes 
feltételek biztosítsanak e rendelet 
végrehajtásához, a végrehajtási jogköröket 
a Bizottságra kell ruházni a III. 
mellékletben felsorolt jellemzők és a 

(24) Annak érdekében, hogy egységes 
feltételek biztosítsanak e rendelet 
végrehajtásához, a végrehajtási jogköröket 
a Bizottságra kell ruházni a III. 
mellékletben felsorolt jellemzők és a 
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szolgáltatandó adatok technikai elemeinek 
leírása tekintetében, hogy eseti alapon 
meghatározza a megadandó adatokat, 
valamint megállapítsa a minőségi 
jelentések módozatait és tartalmi elemeit. E 
hatásköröket a 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni.

szolgáltatandó adatok technikai elemeinek 
leírása tekintetében, hogy eseti alapon 
meghatározza a megadandó adatokat, 
valamint megállapítsa a minőségi 
jelentések módozatait és tartalmi elemeit. E 
hatásköröket a 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni, 
és figyelembe kell venni olyan 
szempontokat, mint a mezőgazdasági 
üzemekre és a tagállamokra nehezedő 
költségek és adminisztratív terhek.

__________________ __________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 58
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy egységes 
feltételek biztosítsanak e rendelet 
végrehajtásához, a végrehajtási jogköröket 
a Bizottságra kell ruházni a III. 
mellékletben felsorolt jellemzők és a 
szolgáltatandó adatok technikai elemeinek 
leírása tekintetében, hogy eseti alapon 
meghatározza a megadandó adatokat, 
valamint megállapítsa a minőségi 
jelentések módozatait és tartalmi elemeit. E 
hatásköröket a 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni.

(24) Annak érdekében, hogy egységes 
feltételek biztosítsanak e rendelet 
végrehajtásához, a végrehajtási jogköröket 
a Bizottságra kell ruházni a III. 
mellékletben felsorolt jellemzők és a 
szolgáltatandó adatok technikai elemeinek 
leírása tekintetében, hogy eseti alapon 
meghatározza a megadandó adatokat, 
valamint megállapítsa a minőségi 
jelentések módozatait és tartalmi elemeit. E 
hatásköröket a 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni. 
Ennél a pontnál hangsúlyozni kell annak 
szükségességét, hogy a Bizottság 
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együttműködjön a tagállamok illetékes 
hatóságaival.

__________________ __________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. el

Módosítás 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A főként a mezőgazdaság területén 
jelentkező új fejlemények, a felülvizsgált 
jogszabályok és a változó szakpolitikai 
prioritások nyomán felmerülő 
adatszükségletek figyelembevétele 
érdekében, az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke értelmében, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni a IV. mellékletben 
felsorolt részletes tematika módosítása 
tekintetében. Az összeegyezethetőség 
biztosítása és más adatforrások 
használatának megkönnyítése érdekében, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni a III. mellékletben 
felsorolt jellemzők módosítása 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
ezeket a konzultációkat a jobb 

(25) A főként a mezőgazdaság területén 
jelentkező új fejlemények, a felülvizsgált 
jogszabályok és a változó szakpolitikai 
prioritások nyomán felmerülő 
adatszükségletek figyelembevétele 
érdekében, az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke értelmében, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni a IV. mellékletben 
felsorolt részletes tematika módosítása 
tekintetében. Az összeegyezethetőség 
biztosítása és más adatforrások 
használatának megkönnyítése érdekében, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni a III. mellékletben 
felsorolt jellemzők módosítása 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
ezeket a konzultációkat a jobb 
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jogalkotásról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban15

lefektetett elveknek megfelelően folytassa 
le. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőik 
számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 
részt vehessenek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

jogalkotásról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban15

lefektetett elveknek megfelelően folytassa 
le. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőik 
számára biztosítani kell, hogy rendszeresen 
részt vehessenek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein. A Bizottságnak az 
említett hatáskör gyakorlása során 
figyelembe kell vennie olyan 
szempontokat, mint a mezőgazdasági 
üzemekre és a tagállamokra nehezedő 
költségek és adminisztratív terhek.

__________________ __________________

15 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 15 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 60
John Stuart Agnew

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a mezőgazdasági 
üzem szintű európai agrárstatisztikák 
keretét, valamint előírja a strukturális 
információk integrálását a termelési 
módszerekre, a vidékfejlesztési 
intézkedésekre és az agrár-környezeti 
tényezőkre vonatkozó adatokkal, valamint 
az egyéb kapcsolódó információkkal.

Meg kell szüntetni a mezőgazdasági 
üzemek szerkezetére vonatkozó európai 
felmérések programját. Az 
1166/2008/EK1a rendelet hatályát veszti. 

________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1166/2008/EK rendelete (2008. november 
19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és 
a mezőgazdasági termelési módszereket 
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vizsgáló felmérésről, valamint az 
571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 321., 2008.12.1., 
14. o.).

Or. en

Módosítás 61
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „mezőgazdasági üzem” 
(„gazdaság”): önálló irányítású, 
technikailag és gazdaságilag különálló 
egység, amely az 1893/2006/EK rendelet 
szerinti, az A.01.1., A.01.2., A.01.3., 
A.01.4., A.01.5 csoportba tartozó vagy az a 
A.01.6. csoporton belüli, „a mezőgazdasági 
terület gondozása, ápolása, ökológiájának 
megóvása” elnevezésű mezőgazdasági 
tevékenységeket végez az Európai Unió 
gazdasági területén, akár 
főtevékenységként, akár 
melléktevékenységként. Ami az A.01.49. 
besorolás szerinti tevékenységeket illeti, „a 
félvad, vagy vadállatok tenyésztése” (a 
rovarok tenyésztése kivételével) és „a 
méhek tartása, méz és méhviasz 
előállítása” tartozik a fogalom hatálya alá;

a) „mezőgazdasági üzem” 
(„gazdaság”): önálló irányítású, 
technikailag és gazdaságilag különálló 
egység, amely az 1893/2006/EK rendelet 
szerinti, az A.01.1., A.01.2., A.01.3., 
A.01.4., A.01.5 csoportba tartozó vagy az a 
A.01.6. csoporton belüli, „a mezőgazdasági 
terület gondozása, ápolása, ökológiájának 
megóvása” elnevezésű mezőgazdasági 
tevékenységeket végez az Európai Unió 
gazdasági területén, akár 
főtevékenységként, akár 
melléktevékenységként. Ami az A.01.49. 
besorolás szerinti tevékenységeket illeti, „a 
félvad, vagy vadállatok tenyésztése” (a 
rovarok tenyésztése kivételével) és „a 
méhek tartása, méz és méhviasz 
előállítása” tartozik a fogalom hatálya alá; 
Fontos, hogy meg lehessen különböztetni 
az Unión belüli, két vagy több tagállamot 
felölelő nemzetközi mezőgazdasági 
üzemeket és az Unió területén kívülre 
terjeszkedő üzemeket.

Or. en

Módosítás 62
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „mezőgazdasági üzem”
(„gazdaság”): önálló irányítású, 
technikailag és gazdaságilag különálló 
egység, amely az 1893/2006/EK rendelet 
szerinti, az A.01.1., A.01.2., A.01.3., 
A.01.4., A.01.5 csoportba tartozó vagy az a 
A.01.6. csoporton belüli, „a mezőgazdasági 
terület gondozása, ápolása, ökológiájának 
megóvása” elnevezésű mezőgazdasági 
tevékenységeket végez az Európai Unió 
gazdasági területén, akár 
főtevékenységként, akár 
melléktevékenységként. Ami az A.01.49. 
besorolás szerinti tevékenységeket illeti, „a 
félvad, vagy vadállatok tenyésztése” (a 
rovarok tenyésztése kivételével) és „a 
méhek tartása, méz és méhviasz 
előállítása” tartozik a fogalom hatálya alá;

a) „mezőgazdasági üzem”: önálló 
irányítású, technikailag és gazdaságilag 
különálló egység, amely az 1893/2006/EK 
rendelet szerinti, az A.01.1., A.01.2., 
A.01.3., A.01.4., A.01.5 csoportba tartozó 
vagy az a A.01.6. csoporton belüli, „a 
mezőgazdasági terület gondozása, ápolása, 
ökológiájának megóvása” elnevezésű 
mezőgazdasági tevékenységeket végez az 
Európai Unió gazdasági területén, akár 
főtevékenységként, akár 
melléktevékenységként. Ami az A.01.49. 
besorolás szerinti tevékenységeket illeti, „a 
félvad, vagy vadállatok tenyésztése” (a 
rovarok tenyésztése kivételével) és „a 
méhek tartása, méz és méhviasz 
előállítása” tartozik a fogalom hatálya alá;

Or. fr

Indokolás

A „gazdaság” (angolul „farm”) szó a bérleti viszony (angolul „tenancy”) fogalmához 
kapcsolódik, ezért ebben a kontextusban nem használandó.

Módosítás 63
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen előírások teljesítése érdekében 
a tagállamok reprezentatív adatokat 
szolgáltatnak azokról a mezőgazdasági 
üzemekről és közbirtok részét képező 
mezőgazdasági egységekről, amelyek 
megfelelnek a II. mellékletben felsorolt, a 

(2) Ezen előírások teljesítése érdekében 
a tagállamok reprezentatív adatokat 
szolgáltatnak azokról a mezőgazdasági 
üzemekről és közbirtok részét képező 
mezőgazdasági egységekről, amelyek 
megfelelnek a II. mellékletben felsorolt, a 
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mezőgazdasági terület mérete vagy az 
állatok száma tekintetében megállapított 
legalább egyik fizikai küszöbértéknek.

mezőgazdasági terület mérete vagy az 
állatok száma tekintetében megállapított 
legalább egyik fizikai küszöbértéknek. 
Ezen adatok begyűjtésekor, a 
reprezentativitás kívánt fokának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
semmiképpen sem élhetnek aránytalan 
intézkedésekkel, például bírság 
bevezetésével.

Or. nl

Módosítás 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a (2) bekezdés alapján 
meghatározott fő felmérési keret nem 
képviseli a mezőgazdasági hasznosítású 
terület és a számosállategységek 98 %-át, a 
tagállamok kibővítik a keretet azáltal, hogy 
csökkentik a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket vagy további 
küszöbértékeket határoznak meg, illetve 
mindkettőt alkalmazzák.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés alapján 
meghatározott fő felmérési keret nem 
képviseli a mezőgazdasági hasznosítású 
terület és a számosállategységek 98 %-át, a 
tagállamok kibővíthetik a keretet azáltal, 
hogy csökkentik a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket vagy további 
küszöbértékeket határoznak meg, illetve 
mindkettőt alkalmazzák.

Or. fr

Módosítás 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

A mezőgazdaságban dolgozó nők 
helyzetének jobb megértése és a politikai 
döntéshozatal javítása érdekében az 
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adatokat nemek szerint lebontják.

Or. es

Módosítás 66
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gyűjtik és 
rendelkezésre bocsátják a 3. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett mezőgazdasági 
üzemekkel kapcsolatos, a III. mellékletben 
felsoroltnak megfelelő 2020-as, 2023-as és 
2026-as felmérési referenciaévekre 
vonatkozó alapvető strukturális adatokat (a 
továbbiakban: alapvető adatok). A 2020-as 
felmérési referenciaévre vonatkozó 
alapvető adatok gyűjtését felmérés 
formájában kell végezni.

(1) A tagállamok gyűjtik és 
rendelkezésre bocsátják a 3. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett mezőgazdasági 
üzemekkel kapcsolatos, a III. mellékletben 
felsoroltnak megfelelő 2020-as, 2023-as és 
2026-as felmérési referenciaévekre 
vonatkozó alapvető strukturális adatokat (a 
továbbiakban: alapvető adatok). A 2020-as 
felmérési referenciaévre vonatkozó 
alapvető adatok gyűjtését felmérés 
formájában kell végezni. Az IIER által 
ellenőrzött éves kérelmezési adatok is 
adatforrásnak minősülnek.

Or. en

Indokolás

IIER = integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer A KAP kedvezményezettjei által kitöltött 
kérelmezési adatokat összevetik a kapcsolódó adatokkal és a referenciaterületekkel annak 
érdekében, hogy ellenőrizzék a felhasználható adatokat is, ne csupán a kérelmezők 
nyilatkozatait.

Módosítás 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
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A KAP keretében nyújtott támogatások
kifizetésével kapcsolatos adatok

A tagállamok az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) által teljesített 
kifizetéseket kezelő szerveken és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapon (EMVA) keresztül a közvetlen 
támogatások nyújtásával foglalkozó 
dokumentumokból összegyűjtik azokat a 
közigazgatási adatokat, amelyek az 
alkalmazott eszközök hatékonyságának 
megfelelő értékeléséhez szükségesek, 
illetve alapul szolgálnak a jövőbeli 
szakpolitikai döntésekhez. 

Az EMGA és az EMVA által nyújtott 
kifizetéseket az egyes tagállamokban 
kezelő szervek:

a) elvégzik a kifizetésekre vonatkozó 
információk statisztikai elemzését, 
továbbá az intézkedés típusa és a kapott 
támogatás szintje alapján összegyűjtik a 
támogatási kifizetések mennyiségére, az 
érintett területre és az egyes régiók 
kedvezményezettjeinek számára vonatkozó 
adatokat;

b) továbbítják az összesített eredményeket 
a tagállamok statisztikai szolgálatainak és 
a Bizottságnak;

Or. it

Indokolás

A KAP keretében nyújtott támogatások kifizetésével kapcsolatos adatok olyan értékes 
statisztikai forrást jelentenek, amelyet jelenleg nagyrészt figyelmen kívül hagynak, és 
amelynek használata minimális többletköltségeket eredményezne.

Módosítás 68
Annie Schreijer-Pierik

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

(2) A keretbővítésben szereplő 
mezőgazdasági üzemekre vonatkozó 
adatok gyűjtése történhet mintavételes 
felméréssel. Ilyen esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy a súlyozott felmérési 
eredmények statisztikailag reprezentálják a 
mezőgazdasági üzemeket az egyes 
régiókon belül, és hogy a felméréseket úgy 
tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek 
az V. mellékletben megállapított 
pontossági követelményeknek.

(2) A keretbővítésben szereplő 
mezőgazdasági üzemekre vonatkozó 
adatok gyűjtése történhet mintavételes 
felméréssel. Ilyen esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy a súlyozott felmérési 
eredmények statisztikailag reprezentálják a 
mezőgazdasági üzemeket az egyes 
régiókon belül, és hogy a felméréseket úgy 
tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek 
az V. mellékletben megállapított 
pontossági követelményeknek. Ezen 
adatok begyűjtésekor a tagállamok nem 
élnek aránytalan intézkedésekkel –
például a bírságok bevezetésével – a 
reprezentativitás kívánt fokának elérése 
érdekében.

Or. nl

Módosítás 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „Gazdálkodó nők” modul 2020-ra, 
2023-ra és 2026-ra; 

Or. es

Módosítás 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „A gazdaságok eladósodottsága” 
modul 2020-ra és 2026-ra;
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Or. es

Módosítás 71
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a mezőgazdasági üzem 
alaptőkéjében való részesedésre vonatkozó 
modul;

Or. en

Indokolás

vagyis a mezőgazdasági üzem tőkéjének tulajdonjoga / propriété d’exploitation du capital

Módosítás 72
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) A tőkeeszközök tulajdonjogára 
vonatkozó modul, megkülönböztetve a 
szántóföldet és a legelőt, az 
ültetvényeket/állandó kultúrákat és az 
épületeket.

Or. en

Módosítás 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

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

(3) A 2023-as és 2026-as évek 
tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
részletes tematikák módosításaival 
kapcsolatosan. A Bizottság a felhatalmazás 
gyakorlása során gondoskodik arról, hogy 
az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős további terhet 
vagy költséget a tagállamokra vagy az 
adatszolgáltatókra, továbbá hogy a IV.
mellékletben felsorolt részletes tematikák 
legközelebbi egész számra felkerekített 
összegének maximum 25 %-át változtatják 
meg felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

(3) A 2023-as és 2026-as évek 
tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt 
részletes tematikák módosításaival 
kapcsolatosan. A Bizottság a felhatalmazás 
gyakorlása során gondoskodik arról, hogy 
az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős további terhet 
vagy költséget a tagállamokra vagy az 
adatszolgáltatókra, és e tekintetben teljes 
körű indokolást ad, továbbá hogy a IV. 
mellékletben felsorolt részletes tematikák 
legközelebbi egész számra felkerekített 
összegének maximum 25 %-át változtatják 
meg felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

Or. en

Módosítás 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az alábbiak biztosítása révén 
végrehajtási aktusokban meghatározza az 
esetenként megadandó információkat:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az alábbiak biztosítása révén 
végrehajtási aktusokban meghatározza az 
esetenként megadandó információkat, 
amennyiben azokra szükség van:

Or. en

Módosítás 75
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottságnak (Eurostat) 
továbbítandó, legfeljebb 40 változót 
tartalmazó jellemzők és a megfelelő 
számbavételi egységek listája;

a) a Bizottságnak (Eurostat) 
továbbítandó, legfeljebb 40 változót 
tartalmazó jellemzők és a megfelelő 
számbavételi egységek listája, valamint a 
további statisztikai szükségletek 
indokolása;

Or. en

Módosítás 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E végrehajtási jogi aktusokat a 17. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, 
legkésőbb a felmérési referenciaév kezdete 
előtt 12 hónappal kell elfogadni.

(2) E végrehajtási jogi aktusokat a 17. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, 
legkésőbb a felmérési referenciaév kezdete 
előtt 12 hónappal kell elfogadni. E 
végrehajtási jogi aktusok kidolgozása 
során figyelembe kell venni a 
mezőgazdasági üzemekre és a 
tagállamokra nehezedő esetleges 
többletköltségeket és adminisztratív 
terheket.

Or. en

Módosítás 77
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Az összes többi jellemző 
tekintetében az egyes tagállamoknak kell 

f) Az összes többi jellemző 
tekintetében az egyes tagállamoknak kell 
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meghatározniuk egy közös referencianapot 
a felmérési referenciaéven belül.

meghatározniuk egy közös referencianapot 
a felmérési referenciaéven belül. Ezeknek 
összhangban kell lenniük az IIER-
alkalmazásban szereplő területi 
nyilatkozatok időkeretével.

Or. en

Módosítás 78
Matt Carthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság biztosítja ugyanezen 
minőségi és átláthatósági normáknak a 
statisztikai adatok összegyűjtése és 
közzététele során való tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 79
Matt Carthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság gondoskodik a kapott 
adatok kellő időben történő egyeztetéséről 
és közzétételéről. Ezeket az adatokat olyan 
módon kell közölni, amely magában 
foglalja a vonatkozó statisztikák 
tagállamok szerinti bontását, illetve az 
általános tendenciákat.

Or. en

Módosítás 80
Matt Carthy
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az összegyűjtött adatokat és 
statisztikákat átlátható módon kell 
közzétenni és hozzáférhetővé tenni a 
politikai döntéshozók és a polgárok 
számára egyaránt.

Or. en

Módosítás 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 9. cikkben szereplő eseti adatok 
gyűjtése esetében az Unió támogatást 
nyújthat a nemzeti statisztikai 
hivataloknak és a 223/2009/EK rendelet 5. 
cikkének (2) bekezdésében említett más 
nemzeti hatóságoknak az eseti adatgyűjtés 
végrehajtási költségeinek fedezéséhez. Ez 
az uniós pénzügyi hozzájárulás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 
90 %-át.

(6) A 9. cikkben szereplő eseti adatok 
gyűjtése esetében az Unió támogatást nyújt
a nemzeti statisztikai hivataloknak és a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett más nemzeti 
hatóságoknak az eseti adatgyűjtés 
végrehajtási költségeinek fedezéséhez. Ez 
az uniós pénzügyi hozzájárulás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 
90 %-át.

Or. en

Módosítás 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) jogosult az ilyen finanszírozással 

törölve
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közvetlenül vagy közvetetten érintett 
gazdasági szereplőknél a 883/2013/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben22 és a 2185/96/EK, Euratom 
tanácsi rendeletben23 előírt eljárásoknak 
megfelelően vizsgálatokat, többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezni annak megállapítására, hogy 
történt-e az e rendelet alapján közvetlenül 
vagy közvetetten finanszírozott támogatási 
megállapodással, támogatási határozattal 
vagy szerződéssel összefüggésben olyan 
csalás, korrupciós vagy más jogellenes 
cselekmény, amely az Unió pénzügyi 
érdekeit sérti.

__________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

23 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. 
o.).

Or. fr

Módosítás 83
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendelet végrehajtása 
keretében harmadik országokkal és 

(4) Az e rendelet végrehajtása 
keretében harmadik országokkal és 
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nemzetközi szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokban és 
támogatási megállapodásokban, valamint 
támogatási határozatokban kifejezetten 
rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a 
Számvevőszék és az OLAF elvégezheti az 
említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket 
és vizsgálatokat.

nemzetközi szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokban és 
támogatási megállapodásokban, valamint 
támogatási határozatokban kifejezetten 
rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a 
Számvevőszék és az OLAF elvégezheti az 
említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket 
és vizsgálatokat. Ezenfelül a Bizottság 
felhatalmazást kap annak biztosítására, 
hogy a harmadik országokkal kötött, 
mezőgazdasági és állati termékekről szóló 
megállapodások rendelkezéseket 
tartalmazzanak a mezőgazdasági 
termékek helyes termelésének 
ellenőrzésére, az egészséges étrendre, 
valamint az állatok és az általuk nyújtott 
termékek vizsgálatára vonatkozóan. Erre 
szükség van annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen az uniós tagállamok 
termelőinek kárára folytatott 
tisztességtelen verseny. 

Or. el

Módosítás 84
Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [Kiadóhivatal, kérjük 
illesszék be a hatálybalépés pontos 
dátumát]-tól/-től határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az 5. cikk (6) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [Kiadóhivatal, kérjük 
illesszék be a hatálybalépés pontos 
dátumát]-tól/-től öt évre szóló 
felhatalmazást kap az 5. cikk (6) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. it

Indokolás

A Bizottság arra való felhatalmazását, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon 
el, meghatározott időtartamra kell korlátozni.



PE606.020v01-00 38/53 AM\1127455HU.docx

HU

Módosítás 85
Georgios Epitideios

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 5.cikk 
(6) bekezdésében és a 8.cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott tárgykörre 
irányuló felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács egy tagállam kérelmére bármikor 
visszavonhatja a 5.cikk (6) bekezdésében 
és a 8.cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott tárgykörre irányuló 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. el

Módosítás 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

Az 5. cikk (1) és (5) bekezdésétől; 6. 
cikkének (1) bekezdésétől; 7. cikkének (1) 
bekezdésétől; 8. cikkének (2) bekezdésétől; 
12. cikkének (1) bekezdésétől; 13. 
cikkének (4) bekezdésétől és 14. cikkének 
(1) bekezdésétől eltérve a 2020. évi 
felmérésre való hivatkozás helyébe 
Görögország, Spanyolország és 
Portugália tekintetében a 2019. évi 
felmérésre való hivatkozás lép.

Or. es
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Módosítás 87
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – számosállategység együtthatók – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Lóféle állatok 1 évesnél alacsonyabb 
életkorú

0,400

1 és 2 éves közötti 
életkorú

0,700

2 éves és magasabb 
életkorú

1,000

Or. en

Módosítás 88
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – számosállategység együtthatók – Baromfi – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Fürj

Or. en

Módosítás 89
Bronis Ropė
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fizikai küszöbértékek listája – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Mezőgazdasági hasznosítású terület 5 hektár

Módosítás

Mezőgazdasági hasznosítású terület 1 hektár

Or. en

Indokolás

A küszöbérték 1 hektárra való csökkentése révén megnő a mezőgazdasági termelés céljából 
rendelkezésre álló földterület, mivel a használati jogok nem akadályozzák a mezőgazdasági 
tevékenységeket. (A nem mezőgazdasági tevékenységeket felhasználhatják arra, hogy olyan 
földterületeket foglaljanak le, amelyeket egyébként használnának; ez az intézkedés 
minimalizálja ezt a kockázatot).

Módosítás 90
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Fizikai küszöbértékek listája – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szántó 2 hektár

Módosítás

Szántó 1 hektár

Or. en

Indokolás

A küszöbérték 1 hektárra való csökkentése révén megnő a mezőgazdasági termelés céljából 
rendelkezésre álló földterület, mivel a használati jogok nem akadályozzák a mezőgazdasági 
tevékenységeket. (A nem mezőgazdasági tevékenységeket felhasználhatják arra, hogy olyan 
földterületeket foglaljanak le, amelyeket egyébként használnának; ez az intézkedés 
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minimalizálja ezt a kockázatot).

Módosítás 91
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – -1 sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különbséget kell tenni a következők 
között:

– termelőegység tulajdonosai (a 
mezőgazdasági termelőegység tőkéjének 
elosztása)

– a termelőegység tulajdonosai és a 
mezőgazdasági dolgozók (teljes 
munkaidőben foglalkoztatott és egyéb 
alkalmazottak) között fennálló kapcsolat

– a termelőegység gazdálkodói 
(tulajdonosai) és a földterület 
tulajdonosai, az épületek és akár a 
növények, illetve a munkavállalók (teljes 
munkaidőben foglalkoztatott és egyéb 
alkalmazottak) közötti kapcsolat

Or. fr

Módosítás 92
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
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A gazdálkodó az 1307/2013/EU rendelet 
50. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint 
fiatal mezőgazdasági termelőnek vagy a 
mezőgazdasági termelésbe való új 
belépőnek minősül

igen/nem

Or. en

Módosítás 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – Jogi személy – 1 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha igen, akkor a mezőgazdasági üzem 
jogilag független egységekből álló 
vállalatcsoport részét alkotja-e

igen/nem

Or. en

Indokolás

Különböző vizsgálatok azt mutatják, hogy az egyes mezőgazdasági üzemeket ellenőrzésük 
alatt tartó vállalatcsoportok gazdasági jelentősége folyamatosan növekszik. Eddig azonban a 
mezőgazdasági statisztikák nem jelenítik meg, hogy az egyes gazdaságok részei-e ilyen 
vállalati struktúráknak. A jog szerinti tulajdonosok és az operatív üzemvezetők között 
különbséget tevő adatokat kell gyűjteni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a politikai 
döntéshozók számára a tájékozott döntéshozatalt.

Módosítás 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – 4 a sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös tulajdonlás Igen/nem

Or. es

Módosítás 95
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem irányítója – 3 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági üzem vezetőjeként való 
besorolás éve

Év

Or. en

Módosítás 96
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – A mezőgazdasági hasznosítású terület 
birtokhasználatának típusa (a gazdálkodó tekintetében) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági hasznosítású terület 
birtokhasználatának típusa (a gazdálkodó
tekintetében)

A mezőgazdasági hasznosítású terület 
birtokhasználatának típusa (a 
termelőegység gazdálkodója tekintetében)
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Or. fr

Módosítás 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – A mezőgazdasági hasznosítású terület 
birtokhasználatának típusa (a gazdálkodó tekintetében) – Bérelt földterületen való 
gazdálkodás – 1 és 2 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- Ha a földet bérlik, ki a földterület 
tulajdonosa?

Igen/nem

- Ha a földet bérlik, a földterület 
tulajdonosa jogi személy?

Igen/nem

Or. en

Indokolás

A földtulajdonosi szerkezet változásának feltérképezése sürgető feladatot jelent azokban az 
időkben, amikor a mezőgazdasági földterületek egyre inkább spekuláció tárgyává válnak, és a 
reálértékekbe való menekülést jelentik a nem mezőgazdasági befektetők számára. Ez lehetővé 
teszi a politikai döntéshozók számára annak nyomon követését, hogy a mezőgazdasági 
termelői közösség milyen mértékben valósítja meg a földtulajdon széles körű elosztására 
vonatkozó célkitűzést.

Módosítás 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Általános jellemzők – A mezőgazdasági hasznosítású terület 
birtokhasználatának típusa (a gazdálkodó tekintetében)

A Bizottság által javasolt szöveg

A mezőgazdasági hasznosítású terület birtokhasználatának 
típusa (a gazdálkodó tekintetében)
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Saját földterületen való gazdálkodás hektár

Bérelt földterületen való gazdálkodás hektár

Részes művelés vagy más birtokhasználati 
módozatok

hektár

Közbirtok hektár

Módosítás

A mezőgazdasági hasznosítású terület birtokhasználatának típusa (a 
gazdálkodó tekintetében)

Saját földterületen való gazdálkodás hektár

Bérelt földterületen való gazdálkodás hektár

Részes művelés vagy más birtokhasználati módozatok hektár

Közbirtok hektár

Földterülethez való hozzáférés

Több földterületre való igény Igen/nem

A földterülethez való hozzáférés lehetőségei Igen/nem

A földterülethez való hozzáférés költségei

– mint tulajdonos euró/hektár

– mint bérlő euró/hektár

– Közbirtok euró/hektár

– Egyéb euró/hektár

A földhasználat megváltozása az elmúlt 12 hónapban Igen/nem

Infrastruktúra kiépítésére vonatkozó kötelező beszerzési 
rendelések hatálya alá tartozó földterület az elmúlt 12 
hónapban

Igen/nem

Or. es

Módosítás 99
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – A földterület jellemzői – Egyéb termőföldek – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

Hegyi vagy hegyvidéki területek hektár

Or. en

Módosítás 100
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Szarvasmarhafélék – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bivalytehén egyed

Tejelő bivalytehén egyed

Nem tejelő bivalytehén egyed

Or. en

Módosítás 101
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – 1 a szakasz (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Lóféle egyed

1 évesnél fiatalabb lóféle egyed

1 és 2 év közötti életkorú lóféle egyed

1 és 2 év közötti életkorú 
hímivarú lóféle

egyed

1 és 2 év közötti életkorú nőivarú egyed
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lóféle

2 éves és idősebb lóféle egyed

2 éves és idősebb hímivarú lóféle egyed

2 éves és idősebb nőivarú lóféle egyed

Or. en

Módosítás 102
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Sertés

A Bizottság által javasolt szöveg

Sertés egyed

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac egyed

Legalább 50 kg-os tenyészkoca egyed

Egyéb sertés egyed

Módosítás

Sertés egyed

Sertés, háziasított

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac egyed

Legalább 50 kg-os tenyészkoca egyed

Sertés, 
szabadtartásban 
(félvad)

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac egyed

Legalább 50 kg-os tenyészkoca egyed

Egyéb sertés egyed

Or. en

Módosítás 103
Momchil Nekov
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Méhek

A Bizottság által javasolt szöveg

Méhek kaptár

Módosítás

Méhek méhcsalád

Or. en

Módosítás 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – M.n.s. állatállomány – 1 a és 1 b 
sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Integrációs szerződés szerinti 
állattenyésztés

Igen/nem

Integrátor vállalat

Or. es

Módosítás 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Munkaerő és egyéb keresőtevékenységek – 1 a tematika (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

A első generációs 
mezőgazdasági 
termelők/generációs megújulás

A fiatalok ösztönzése a gazdálkodás 
elkezdésére

Vidékfejlesztési intézkedések által 
támogatott első generációs mezőgazdasági 
termelők

A mezőgazdasági termelés megkezdése óta 
munkával töltött idő (év)

Or. es

Módosítás 106
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Munkaerő és egyéb keresőtevékenységek – 3 a tematika (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A munkaerő részvétele a mezőgazdasági 
üzem biztonságával kapcsolatos 
képzésekben

Or. en

Módosítás 107
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Munkaerő és egyéb keresőtevékenységek – 8 a tematika (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
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Mezőgazdasági üzemi balesetek Az esemény jellege:

Az esemény súlyossága:

Demográfiai háttér:

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága az egyik legégetőbb kérdés. A mezőgazdasági 
üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra 
van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben 
vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik 
ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó kérdést.

Módosítás 108
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Állatelhelyezés és trágyakezelés – Trágyázásra szolgáló 
létesítmények – 2 a részletes tematika (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági intézkedések

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága az egyik legégetőbb kérdés. A mezőgazdasági 
üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra 
van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben 
vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik 
ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó kérdést.

Módosítás 109
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Gépek és berendezések – Gépek – 5 a részletes tematika (új)



AM\1127455HU.docx 51/53 PE606.020v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági intézkedések

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága az egyik legégetőbb kérdés. A mezőgazdasági 
üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra 
van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben 
vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik 
ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó kérdést.

Módosítás 110
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Modul: Gépek és berendezések – Berendezések – 1 a részletes tematika 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági intézkedések

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága az egyik legégetőbb kérdés. A mezőgazdasági 
üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra 
van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben 
vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik 
ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó kérdést.

Módosítás 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
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IV melléklet – 8 a modul (új): A nők részvétele a mezőgazdasági tevékenységekben

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Gazdálkodó nők Tulajdonjog Egyéni/megosztott/együtt
működésben

Családi munkaerő 
(igen/nem)

Földterület Saját 
tulajdonú/bérelt/közterület

Földterülethez való 
hozzáférés

Terület

Támogatás Összege az elmúlt évben

Pozitív intézkedések révén 
való támogatás nyújtása a 
mezőgazdaság 
előmozdítása érdekében 

Pozitív intézkedések egyéb 
támogatások keretében

Or. es

Módosítás 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 9 a modul (új): A mezőgazdasági üzemek eladósodottsági szintje

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági üzemek 
eladósodottsága

Adósság A befektetett eszközök 
finanszírozására használt 
hitelek (igen/nem)

Kedvezményes 
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kamatláb (igen/nem)

A forgóeszközök 
finanszírozására használt 
hitelek (igen/nem)

Kedvezményes 
kamatláb (igen/nem)

Refinanszírozás az elmúlt 
évben

Or. es
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