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Módosítás 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését ki kell terjeszteni, az 
egységes támogatási rendszer működését 
pedig le kell egyszerűsíteni. Meg kell 
jegyezni továbbá, hogy az 1782/2003/EK 
rendeletet hatálybalépése óta jelentős 
mértékben módosították. E fejleményekre 
tekintettel és az áttekinthetőség érdekében 
az említett rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és helyette új rendeletet kell 
hatályba léptetni.

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését jelentősen ki kell terjeszteni 
az esetileg vizsgálandó teljes függetlenítés 
céljával, az egységes támogatási rendszer 
működését pedig le kell egyszerűsíteni. 
Meg kell jegyezni továbbá, hogy az 
1782/2003/EK rendeletet hatálybalépése 
óta jelentős mértékben módosították. E 
fejleményekre tekintettel és az 
áttekinthetőség érdekében az említett 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és 
helyette új rendeletet kell hatályba léptetni.

Or. en
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Módosítás 41
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését ki kell terjeszteni, az 
egységes támogatási rendszer működését 
pedig le kell egyszerűsíteni. Meg kell 
jegyezni továbbá, hogy az 1782/2003/EK 
rendeletet hatálybalépése óta jelentős 
mértékben módosították. E fejleményekre 
tekintettel és az áttekinthetőség érdekében 
az említett rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és helyette új rendeletet kell 
hatályba léptetni.

(1)A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
arra engednek következtetni, hogy a 
támogatási mechanizmus egyes elemeit ki 
kell igazítani. A közvetlen támogatás 
függetlenítését jó volna kiterjeszteni, az 
egységes támogatási rendszer működését 
pedig le kell egyszerűsíteni. Meg kell 
jegyezni továbbá, hogy az 1782/2003/EK 
rendeletet hatálybalépése óta jelentős 
mértékben módosították. E fejleményekre 
tekintettel és az áttekinthetőség érdekében 
az említett rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és helyette új rendeletet kell 
hatályba léptetni.

Or. es
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Módosítás 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. 
Következésképpen a kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazási körét ki kell 
igazítani.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette 
azt az elvet, hogy ha a mezőgazdasági 
termelő nem tesz eleget bizonyos köz-, 
állat- és növény-egészségügyi, illetve 
környezetvédelmi és állatjólléti 
előírásoknak, a közvetlen támogatás 
összege csökkenthető, vagy a termelőt ki 
lehet zárni a támogatottak köréből. Ez az 
úgynevezett „kölcsönös megfeleltetési” 
rendszer a közvetlen kifizetések keretében 
nyújtott közösségi támogatás 
elválaszthatatlan részét képezi, 
következésképpen azt fenn kell tartani. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti 
követelmények némelyike a 
mezőgazdasági tevékenység vagy a 
mezőgazdasági földterület szempontjából 
nem eléggé releváns, vagy a 
mezőgazdasági termelők helyett inkább a 
nemzeti hatóságokat érinti. Ezzel 
párhuzamosan a vízkészletek szűkössége 
és az éghajlatváltozás szükségessé teszik 
egy, a szociális és környezetvédelmi 
igényekkel kapcsolatos mezőgazdasági 
gyakorlatot érintő új megközelítés 
kialakítását. Következésképpen a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körét 
ki kell igazítani, az eljárás egyszerűsítése, 
illetve az újabb bürokratikus terhek 
bevezetésének elkerülése mellett.

Or. en
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Módosítás 43
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében egyes területeken egyre 
súlyosabb problémát jelent a vízvédelem 
és a vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 
közösségi jogszabályokat is a víz 
szennyezés elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat kezelése érdekében.

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében a Közösség egyre 
nagyobb területein egyre súlyosabb 
problémává válik a vízvédelem és a 
vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 
közösségi jogszabályokat is a víztározás 
színvonalának emelése, a víz szennyezés 
elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat ésszerű kezelése érdekében.

Or. pl

Indokolás

A növekvő vívzhiány, amely már a megművelt területeken is észrevehető, a Közösség egyik 
legsúlyosabb problémájává válik. 

A víztározók szintjének emelésére és azok használatánakésszerűsítésére irányuló intézkedések 
hiánya azzal a veszéllyel jár, hogy súlyos zavarok keletkeznek a mezőgazdasági ágazatban, 
illetve nehezen visszafordtható változások indulnak meg ezeken természeti területeken.

Módosítás 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében egyes területeken egyre 
súlyosabb problémát jelent a vízvédelem és 
a vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 

(4) A mezőgazdasági tevékenység 
összefüggésében egyes területeken egyre 
súlyosabb problémát jelent a vízvédelem és 
a vízgazdálkodás. Ezért helyénvaló 
megerősíteni a jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó hatályos 
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közösségi jogszabályokat is a víz 
szennyezés elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat kezelése érdekében.

közösségi jogszabályokat is a víz 
szennyezés elleni védelme, a vízkészletek 
kimerülésének megelőzése és a 
vízhasználat kezelése, valamint a 
nagymértékű éves vízveszteség 
csökkentése érdekében, megkövetelve jobb 
mezőgazdasági és vízgazdálkodási 
rendszerek használatát.

Or. en

Módosítás 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fenntartható mezőgazdaság, valamint 
a vidékfejlesztés előmozdítását célzó 
politikai eszközök minél jobb 
egyensúlyának megteremtése érdekében az 
1782/2003/EK rendelet bevezette a 
közvetlen kifizetések progresszív módon 
történő kötelező csökkentésének rendszerét 
(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól az 5000 EUR 
alatti összegek kivételt képeznek.

(6) A fenntartható mezőgazdaság, valamint 
a vidékfejlesztés előmozdítását célzó 
politikai eszközök minél jobb 
egyensúlyának megteremtése érdekében az 
1782/2003/EK rendelet bevezette a 
közvetlen kifizetések progresszív módon 
történő kötelező csökkentésének rendszerét 
(„moduláció”). Ezt a rendszert továbbra is 
fent kell tartani, beleértve azt is, hogy a 
moduláció alkalmazása alól az 5000 EUR 
alatti összegek kivételt képeznek, kivéve, 
ha ez a közösségi mezőgazdasági üzemek 
jövedelmezőséségnek veszélyeztetésével 
jár.

Or. es

Indokolás

A gazdálkodóknak juttatott közvetlen támogatások szisztematikus csökkentése érzékenyen 
érintheti az üzemek jövedelmezőségét, és veszélyeztetheti számos üzem életképességét. Az 
Európai Uniónak ügyelnie kel a jövőbeli élelmiszer-önellátásának biztosítására.
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Módosítás 46
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség1. A
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök2. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani a Közösség egész területén, és 
meg kell hozni az erre irányuló 
intézkedéseket. A biológiai sokféleség 
védelme és a vízgazdálkodás stabilizációja 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleség 
veszteségeinek az Unió területén történő 
megállításával kapcsolatos célkitűzéséneit 
lehetetlen lesz elérni többlet erőfeszítések 
nélkül. Ezeknek az erőfeszítéseknek együtt 
kell járniuk a közösségi mezőgazdasági 
modell alapvető strukturális változásaival, 
felhasználva azon államok tapasztalait, 
ahol a mezőgazdaság a hagyományos 
agrárstruktúra modelljére épül. 
Következésképpen a Közösség elismeri, 
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ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

hogy szakpolitikái keretében kezelni kell a 
fent említett új kihívásokat. A 
mezőgazdaság területén az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
elfogadott vidékfejlesztési programok az 
említett kihívások kezelésére megfelelő 
eszközök. Annak érdekében, hogy a 
tagállamok ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

Or. pl

Indokolás

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.
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Módosítás 47
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül szerzett alapok a vidékfejlesztési 
politika keretébe tartozó intézkedések 
finanszírozását szolgálják. Az említett 
rendelet elfogadása óta a mezőgazdasági 
ágazat számos új és jelentős kihívással volt 
kénytelen szembenézni: úgy mint az 
éghajlatváltozás, a bioenergia folyamatos 
térhódítása, valamint a jobb 
vízgazdálkodási megoldások és a biológiai 
sokféleség hatékonyabb védelme iránti 
igény. Az Európai Közösség a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleként felhívást 
kapott arra, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos megfontolások 
figyelembevételével igazítsa ki 
szakpolitikáit. Ezen túlmenően a
vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 
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ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

Or. es

Módosítás 48
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 

(7) Az 1782/2003/EK rendelettel 
bevezetett modulációs mechanizmuson 
keresztül elért megtakarítások a 
vidékfejlesztési politika keretébe tartozó 
intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 
említett rendelet elfogadása óta a 
mezőgazdasági ágazat számos új és 
jelentős kihívással volt kénytelen 
szembenézni: úgy mint az éghajlatváltozás, 
a bioenergia folyamatos térhódítása, 
valamint a jobb vízgazdálkodási 
megoldások és a biológiai sokféleség 
hatékonyabb védelme iránti igény. Az 
Európai Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv 
részes feleként felhívást kapott arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
megfontolások figyelembevételével 
igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenően a 
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vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez 
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 
ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési 
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének lépésről lépésre történő 
fokozásáról a moduláción keresztül, így 
teremtve elő a szükséges pénzügyi forrás 
meghatározó részét.

vízhiánnyal és az aszályokkal 
összefüggésben felmerülő súlyos 
problémák miatt a vízgazdálkodási 
kérdésekre még nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A biológiai sokféleség védelme 
továbbra is óriási kihívást jelent, és annak 
ellenére, hogy jelentős előrehaladást 
sikerült elérni, az Európai Közösség 2010-
re meghatározott biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez
további erőfeszítésekre lesz szükség. A 
Közösség elismeri, hogy szakpolitikái 
keretében kezelni kell a fent említett új 
kihívásokat. A mezőgazdaság területén az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet keretében elfogadott 
vidékfejlesztési programok az említett 
kihívások kezelésére megfelelő eszközök. 
Annak érdekében, hogy a tagállamok 
ennek figyelembevételével 
felülvizsgálhassák vidékfejlesztési
programjaikat, de más területeken ne 
kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési 
tevékenységeik jelenlegi intenzitását, 
további finanszírozási forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani. A 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
azonban nem határoz meg a Közösség 
vidékfejlesztési politikájának 
megerősítésére használható pénzügyi 
forrásokat. E körülmények között 
rendelkezni kell a közvetlen támogatások 
csökkentésének a moduláción keresztül 
történő csökkentését, így teremtve elő a 
szükséges pénzügyi forrás meghatározó 
részét.

Or. nl

Indokolás

A vidékfejlesztés szükségszerű. Nincs szükség további modulációra, azonban a 68. cikk 
hatályát ki kell terjeszteni (1782/2003. sz. tanácsi rendelet). Ez a cikk lehetőséget ad a 
tagállamoknak arra, hogy újraosszák a bevételi támogatások egy részét, pl. a körneyezetbarát 
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gazdálkodás támogatására. Másrészt pedig a kiadások ellenőrzése az első pillérben jobban 
szabályozott, mint a másodikban.

Módosítás 49
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az önkéntes moduláció rendszerének 
alkalmazását választó tagállamoknak a 
megnövelt mértékű kötelező modulációt
kell figyelembe venniük. A közös 
agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási 
rendszerek létrehozásáról szóló 
1782/2003/EK rendeletben meghatározott 
közvetlen kifizetések önkéntes 
modulációjára vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2007. 
március 27-i 378/2007/EK tanácsi 
rendeletet ennek megfelelően módosítani 
kell.

(10) Az önkéntes moduláció rendszerének 
alkalmazását választó tagállamoknak a 
kötelező moduláció szintjét kell 
figyelembe venniük. A közös agrárpolitika 
keretébe tartozó közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási 
rendszerek létrehozásáról szóló 
1782/2003/EK rendeletben meghatározott 
közvetlen kifizetések önkéntes 
modulációjára vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2007. 
március 27-i 378/2007/EK tanácsi 
rendeletet ennek megfelelően módosítani 
kell.

Or. nl

Indokolás

A vidékfejlesztés szükségszerű. Nincs szükség további modulációra, azonban a 68. cikk 
hatályát ki kell terjeszteni (1782/2003. sz. tanácsi rendelet). Ez a cikk lehetőséget ad a 
tagállamoknak arra, hogy újraosszák a bevételi támogatások egy részét, pl. a körneyezetbarát 
gazdálkodás támogatására. Másrészt pedig a kiadások ellenőrzése az első pillérben jobban 
szabályozott, mint a másodikban.
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Módosítás 50
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között. Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló 
összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor minden további modulációs 
csökkentés alkalmazásából eredő összeget 
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett.

(11) A jelen rendeletben meghatározott 
modulációs csökkentések alkalmazásából 
származó összegeket objektív kritériumok 
alapján kell elosztani a tagállamok között. 
Ugyanakkor indokolt megállapítani, hogy 
az így felszabaduló összeg meghatározott 
hányadának abban a tagállamban kell 
maradnia, ahol ténylegesen keletkezett. A 
rozspiaci intervenció eltörléséből 
következő szerkezeti kiigazításokra 
tekintettel, egyes rozstermelő régiók 
esetében indokolt egyedi intézkedéseket 
előírni, amelyek finanszírozása a 
modulációból keletkező összegek egy 
részéből történik majd. Ugyanakkor a 
modulációs százalékok alkalmazásából és 
a támogatások maximalizálásából eredő 
összeget azon tagállamok számára kell 
elérhetővé tenni, amelyekben keletkezett.

Or. es

Módosítás 51
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket 
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között. Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló 

(11) Az 1782/2003/EK rendeletben 
meghatározott, 5 százalékpontnak 
megfelelő modulációs csökkentések 
alkalmazásából származó összegeket
objektív kritériumok alapján kell elosztani 
a tagállamok között. Ugyanakkor indokolt 
megállapítani, hogy az így felszabaduló 
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összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor minden további modulációs 
csökkentés alkalmazásából eredő összeget 
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett. 

összeg meghatározott hányadának abban a 
tagállamban kell maradnia, ahol 
ténylegesen keletkezett. A rozspiaci 
intervenció eltörléséből következő 
szerkezeti kiigazításokra tekintettel, egyes 
rozstermelő régiók esetében indokolt 
egyedi intézkedéseket előírni, amelyek 
finanszírozása a modulációból keletkező 
összegek egy részéből történik majd. 
Ugyanakkor minden modulációs 
csökkentés alkalmazásából eredő összeget 
azon tagállamok számára kell elérhetővé 
tenni, amelyekben az keletkezett. 

Or. nl

Indokolás

A vidékfejlesztés szükségszerű. Nincs szükség további modulációra, azonban a 68. cikk 
hatályát ki kell terjeszteni (1782/2003. sz. tanácsi rendelet). Ez a cikk lehetőséget ad a 
tagállamoknak arra, hogy újraosszák a bevételi támogatások egy részét, pl. a körneyezetbarát 
gazdálkodás támogatására. Másrészt pedig a kiadások ellenőrzése az első pillérben jobban 
szabályozott, mint a másodikban.

Módosítás 52
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) 2013-ig minden jelenlegi közvetlen 
kifizetést meg kell szüntetni. Akkorra a 
mezőgazdasági termelők már csak az 
általuk végzett olyan közszolgáltatásokért 
részesülhetnek majd támogatásban, 
amelyeket a biodiverzitás és a 
vízgazdálkodás megerősítése, valamint a 
környezetvédelem, az állatjólét, illetve az 
élelmiszer-biztonság területén nyújtanak.

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági termelőket ösztönozni kell arra, hogy reagáljanak a piaci igényekre. A 
közvetlen támmogatások megzavarják a piaci folyamatokat, és súlyos terhet jelentenek a 
közösségi alapoknak. A környezetgazdálkodást a második pillérben kellene biztosítani.

Módosítás 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A KAP első pillérjét a jövőben arra 
kell fenntartani, hogy biztosítható legyen 
a mezőgazdasági termelők számos vidéki 
régió hajtómotorjaként, illetve a táj 
védelmezőjeként és az EU által 
megkövetelt magaszintű 
élelmiszerbiztonsági normák 
biztosítójaként játszott szerepe.

Or. es

Indokolás

A gazdálkodóknak juttatott közvetlen támogatások szisztematikus csökkentése érzékenyen 
érintheti az üzemek jövedelmezőségét, és veszélyeztetheti számos üzem életképességét. Az 
Európai Uniónak ügyelnie kel a jövőbeli élelmiszer-önellátásának biztosítására.

Módosítás 54
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 

(30) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette a 
függetlenített egységes támogatási 
rendszert, ugyanakkor pedig lehetővé tette 
a tagállamok számára bizonyos 
támogatások rendszerből való kizárását. 
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Ugyanakkor az említett rendelet 64. 
cikkének (3) bekezdése előírta, hogy a 
piaci és strukturális változások fényében 
felül kell vizsgálni a III. cím 5. fejezete 2. 
és 3. szakaszában meghatározott 
lehetőségeket. A vonatkozó tapasztalatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a 
termeléstől függetlenített támogatások 
rugalmasabbá teszik a mezőgazdasági 
termelők választásait, így azok termeléssel 
kapcsolatos döntéseiket a jövedelmezőség 
és a piac válaszai alapján hozhatják meg. E 
különösen igaz a szántóföldinövény-, a 
komló- és a vetőmagágazat esetében, de 
kisebb mértékben elmondható a 
marhahús-ágazatról is. Következésképpen 
ezekben az ágazatokban a termeléstől 
részben függetlenített támogatásokat az 
egységes támogatási rendszerbe kellene 
integrálni. Annak érdekében, hogy a 
marhahús-ágazat mezőgazdasági termelői 
fokozatosan alkalmazkodni tudjanak az új 
támogatási rendszerhez, rendelkezni kell 
arról, hogy a hímivarú állatokra 
vonatkozó különleges támogatás és a 
vágási támogatás integrációjára 
fokozatosan kerüljön sor. Mivel a 
termeléstől részben függetlenített 
támogatásokat a gyümölcs- és 
zöldségágazatban csak rövid ideje és 
átmeneti intézkedésként vezették be, 
ezeknek a rendszereknek a 
felülvizsgálatára nincs szükség.

Ugyanakkor az említett rendelet 64. 
cikkének (3) bekezdése előírta, hogy a 
piaci és strukturális változások fényében 
felül kell vizsgálni a III. cím 5. fejezete 2. 
és 3. szakaszában meghatározott 
lehetőségeket. A vonatkozó tapasztalatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a 
termeléstől függetlenített támogatások 
rugalmasabbá tehetik a mezőgazdasági 
termelők választásait, így azok termeléssel 
kapcsolatos döntéseiket a jövedelmezőség 
és a piac válaszai alapján hozhatják meg. 
Következésképpen lehetővé kell tenni a 
termeléstől függetlenített támogatások 
választását azon tagállamok számára, 
amelyek ezt kérik. Mivel a termeléstől 
részben függetlenített támogatásokat a 
gyümölcs- és zöldségágazatban csak rövid 
ideje és átmeneti intézkedésként vezették 
be, ezeknek a rendszereknek a 
felülvizsgálatára nincs szükség.

Or. es

Módosítás 55
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ugyanakkor az anyatehén-, a juh- és 
a kecskeágazat esetében a mezőgazdasági 

(31) Ugyanakkor a mezőgazdasági 
termelés minimális szintjének fenntartása 
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termelés minimális szintjének fenntartása 
továbbra is fontos lehet egyes régiók 
mezőgazdasága szempontjából, különösen 
azokon a területeken, ahol a 
mezőgazdasági termelők számára nem 
léteznek más gazdasági lehetőségek. Ebben 
az összefüggésben tehát a tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
termeléstől függő támogatás jelenlegi 
szintjének fenntartására vagy – az 
anyatehenek esetében – alacsonyabb 
szinten való meghatározására. Ebben az 
esetben külön rendelkezni kell az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben és a 21/2004/EK 
tanácsi rendeletben1 előírt azonosítási és 
nyilvántartási előírások betartásáról, 
különösen az állatok 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében.

továbbra is fontos lehet egyes ágazatok 
egyensúlya, illetve egyes régiók 
mezőgazdasága szempontjából, különösen 
azokon a területeken, ahol a 
mezőgazdasági termelők számára nem 
léteznek más gazdasági lehetőségek Ebben 
az összefüggésben tehát a tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
termeléstől függő támogatás jelenlegi 
szintjének fenntartására.

Or. es

Módosítás 56
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 20 %-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
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kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
mezőgazdasági biztosításhoz, valamint az 
állat- vagy növénybetegségek miatt 
felmerülő egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
mezőgazdasági biztosításhoz való 
pénzügyi hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

Or. es

Módosítás 57
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 10%-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 

(32) Engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy jól meghatározott esetekben 
felső határuk 5 %-áig különleges 
támogatást ítélhessenek oda. Az ilyen 
támogatások lehetővé teszik a tagállamok 
számára a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések kezelését, valamint a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékesítésének javítását. Ezen kívül 
különleges támogatást kell biztosítani a 
tejkvóták fokozatos megszüntetéséből és az 
érzékenyebb ágazatok esetében a 
támogatás termeléstől való 
függetlenítéséből adódó következmények 
tompítása érdekében. Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
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pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

pénzügyi szempontból hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelők által fizetett 
terménybiztosításhoz, valamint az állat-
vagy növénybetegségek miatt felmerülő 
egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira 
tekintettel a termeléstől függő támogatási 
intézkedésekre felhasználható forrásokat 
megfelelő szinten korlátozni kell. Ennek 
megfelelően kell meghatározni a 
terménybiztosításhoz való pénzügyi 
hozzájárulás és az állat- vagy 
növénybetegségekkel összefüggő 
kompenzáció esetében alkalmazandó 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti különbségeket a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Míg 
nagyon fontos, hogy a tagállamoknak lehetősége legyen bizonyos ágazatok bizonyos 
időszakokban történő támogatására, el kell kerülni a tagállamok közötti aránytalanságok 
kialakulását. 

Módosítás 58
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Mivel a hatékony 
kockázatmenedzsment jelentősége egyre 
nő, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
pénzügyi szempontból 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők által fizetett mezőgazdasági 
biztosításhoz, valamint az állat- vagy 
növénybetegségek miatt felmerülő egyes 
gazdasági veszteségek kompenzációjához.

Or. es
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Indokolás

A jelenlegi mezőgazdasági biztosítások nem csak a terményekre vonatkoznak, hanem az 
állatállományra is, amely utóbbit nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 59
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most be lehet
vonni az egységes támogatási rendszerbe, 
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
Ez különösen igaz az olívaolaj-ágazatban, 
ahol a támogatás függése a termeléstől 
csak nagyon kis mértékű volt. Ez a helyzet 
továbbá a durumbúza, a fehérjenövények, 
a rizs, a burgonyakeményítő és a héjas 
gyümölcsűek után járó kifizetések 
esetében, mert a megmaradt, termeléstől 
függő támogatások egyre csökkenő 
hatékonysága a termeléstől függetlenített 
opcióra való átállást támogatja. A len 
esetében is helyénvaló a feldolgozási 
támogatás eltörlése és a vonatkozó 
összegeknek az egységes támogatási 
rendszerbe történő integrálása. A rizs, a 
szárított takarmány, a burgonyakeményítő 
és a len esetében átmeneti időszakot kell 

(36) A közvetlen támogatás termeléstől 
való függetlenítése és az egységes 
támogatási rendszer bevezetése központi 
szerepet töltött be a közös agrárpolitika 
reformfolyamatában. Ugyanakkor 2003-
ban több indok merült fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különleges 
támogatásokat egyes növények esetében 
fent kellene tartani. Az 1782/2003/EK 
rendelet végrehajtása során gyűjtött 
tapasztalatok és a piaci helyzet alakulása 
arra utalnak, hogy a 2003-ban az egységes 
támogatási rendszerbe be nem vont 
támogatási rendszereket most, a 
tagállamok választása szerint be lehetne
vonni az egységes támogatási rendszerbe,
ezzel elősegítve egy piacorientáltabb és 
fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakulását. 
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megállapítani annak érdekében, hogy az 
említett ágazatokban a termeléstől 
függetlenített támogatásra való átállás 
zökkenőmentesen menjen végbe. A héjas 
gyümölcsűek esetében továbbra is 
engedélyezni kell, hogy a tagállamok a 
támogatás nemzeti részét termeléstől 
függő módon fizessék, ezzel is csökkentve 
a támogatás termeléstől való 
függetlenítésének hatásait.

Or. es

Módosítás 60
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer új rendszerekkel 
egészül ki, rendelkezni kell az említett 
rendszer keretében folyósítandó egyéni 
jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. A héjas gyümölcsűek, a 
burgonyakeményítő, a len és a szárított 
takarmány esetében az emelt összegeket a 
mezőgazdasági termelőknek a 
közelmúltban nyújtott támogatások 
alapján kell odaítélni. Ugyanakkor az 
egységes támogatási rendszerből eddig 
részben kizárt kifizetések integrációja 
esetében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az eredeti referencia-
időszakokat használhassák.

(37) Tekintettel arra, hogy az egységes 
támogatási rendszer esetleg új 
rendszerekkel egészül ki, rendelkezni kell 
az említett rendszer keretében folyósítandó 
egyéni jövedelemtámogatás új szintjének 
kiszámításáról. 

Or. es
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Módosítás 61
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) támogatási rendszerek a rizst, 
burgonyakeményítőt, gyapotot, cukrot, 
gyümölcsöket és zöldségeket, juh- és 
kecskehúst, illetve marha- és borjúhúst 
termelő mezőgazdasági termelők részére;

d) támogatási rendszerek a rizst, 
fehérjenövényeket, szárított takarmányt, 
burgonyakeményítőt, gyapotot, cukrot, 
gyümölcsöket és zöldségeket, héjas 
gyümölcsöket, dohányt, juh- és 
kecskehúst, illetve marha- és borjúhúst
termelő mezőgazdasági termelők részére;

Or. es

Módosítás 62
Roberto Musacchio

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „mezőgazdasági termelő”: olyan 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja 
- tekintet nélkül az ilyen csoport vagy 
tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására -
akinek, illetve amelynek mezőgazdasági 
üzeme a Közösség területén található a 
Szerződés 299. cikkében meghatározottak 
szerint, és aki, illetve amely 
mezőgazdasági tevékenységet folytat; 

a) olyan természetes vagy jogi személy, 
illetve természetes vagy jogi személyek 
csoportja - tekintet nélkül az ilyen csoport 
vagy tagjainak nemzeti jog szerinti 
jogállására - akinek, illetve amelynek 
mezőgazdasági üzeme a Közösség 
területén található a Szerződés 299. 
cikkében meghatározottak szerint, és aki, 
illetve amely mezőgazdasági tevékenységet 
folytat, és ez a tevékenység képezi 
bevételei fő forrását; 

Or. en

Indokolás

Fontos annak tisztázása, hogy támogatásban azon természetes, illetve jogi személyek 
részesülhetnek, akik, vagy amelyek képesek a szocio-gazdasági hálózat fenntartására, 
különösen egyes vidéki területeken, valamint a bevételi forrásukat képező helyes 



PE409.675v01-00 24/37 AM\735203HU.doc

HU

mezőgazdasági gyakorlat folytatása által a környezet védelmére.

Módosítás 63
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) környezet, b) a természetes környezet állapota,

Or. pl

Indokolás

A „környezet” kifejezés túlságosan általános, ezért a "természetes környezet állapota" 
kifejezéssel kell helyettesíteni. Le critère essentiel est l'"état de l'environnement naturel".

Módosítás 64
Robert Sturdy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2009-ben részletesen 
megvizsgálja, hogy a mezőgazdasági 
szektorban hogyan lehetne csökkenteni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
annak érdekében, hogy a jövőbeli 
javaslatokat szilárd tudományos 
bizonyítokkal lehessen alátámasztani.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat már most is hatalmas erőfeszítéseket tesz a környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentésée érdekében. Új javaslatok megtétele előtt alapos tudományos kutatást 
kell folytatni, amelynek alapján megalkothatók a szükséges rendelkezések és célok. 
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Módosítás 65
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság 2013-re eltöröl minden 
exporttámogatást.

Or. en

Indokolás

A WTO vállalta, hogy 2013-ra megszüntet minden export-támogatást. Az EU-nak követnie kell 
ezt a példát.

Módosítás 66
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban kellően 
megalapozott esetben eltérhetnek az első 
albekezdéstől, amennyiben intézkedést 
hoznak annak megakadályozására, hogy 
jelentős mértékben csökkenjen az állandó 
legelők összterülete.

A tagállamok azonban kellően 
megalapozott esetben eltérhetnek az első 
albekezdéstől, amennyiben a környezeti 
kompenzáció elve alapján intézkedést 
hoznak annak megakadályozására, hogy 
jelentős mértékben csökkenjen az állandó 
legelők összterülete.

Or. pl

Indokolás

A környezeti kompenzáció elve lehetővé teszi a jelentős természeti értékkel bíró födterületek 
csökkenéséből adódó veszteségek ellensúlyozását. Mivel fenntartható módon megművelt 
földek jelentős környezetvédelmi szerepet játszanak, prioritásként kell kezelni elvesztésük 
megelőzését.
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Módosítás 67
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig 5%-kal csökkenteni.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl

Indokolás

A vidékfejlesztés szükségszerű. Nincs szükség további modulációra, azonban a 68. cikk 
hatályát ki kell terjeszteni (1782/2003. sz. tanácsi rendelet). Ez a cikk lehetőséget ad a 
tagállamoknak arra, hogy újraosszák a bevételi támogatások egy részét, pl. a körneyezetbarát 
gazdálkodás támogatására. Másrészt pedig a kiadások ellenőrzése az első pillérben jobban 
szabályozott, mint a másodikban.

Módosítás 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:
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a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Indokolás

A gazdálkodóknak juttatott közvetlen támogatások szisztematikus csökkentése érzékenyen 
érintheti az üzemek jövedelmezőségét, és veszélyeztetheti számos üzem életképességét. Az 
Európai Uniónak ügyelnie kel a jövőbeli élelmiszer-önellátásának biztosítására.

Módosítás 69
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

(1) Egy mezőgazdasági termelő részére egy 
adott naptári évben odaítélendő bármely 
5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetés 
összegét 2012-ig fokozatosan csökkenteni 
kell a következő kulcsok alkalmazásával:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Indokolás

a) A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

b) A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

c) A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
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állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

d) A módosítás a 2008. március 12-én jelentős többséggel elfogadott európai parlamenti 
állásfoglalásban szereplő rendelkezést ismétli.

Módosítás 70
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
csökkentéseket a következő esetekben meg 
kell növelni: 

törölve

a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,
b) a 200 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 6 százalékponttal,
c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
9 százalékponttal.

Or. en

Indokolás

A területalapú kifizetéseknek az általuk művelt terület minden egyes hektárján történő helyes 
gazdálkodási tevékenységre kell ösztönözze a mezőgazdasági termelőket. A fokozatos 
moduláció a bürokratikus terhek növekedését, és így a nagyobb gazdaságok felaprózódását 
eredményezi, amely csak az adminisztratív terhek további növekedéséhez vezet, és nem jelent 
globális csökkentést a támogatások terén.

Módosítás 71
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett (2) Az (1) bekezdésben említett 
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csökkentéseket a következő esetekben meg 
kell növelni: 

csökkentéseket a következő esetekben meg 
kell növelni: 

a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,

a) a 100 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 2 százalékponttal,

b) a 200 000 és 199 999 EUR közötti 
összegek esetében 6 százalékponttal,

b) a 200 000 és 299 999 EUR közötti 
összegek esetében 3 százalékponttal,

c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
9 százalékponttal.

c) 300 000 EUR-t elérő vagy azt 
meghaladó összegek esetében 
4 százalékponttal.

Or. es

Indokolás

a) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

b) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

c) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

Módosítás 72
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
csökkentéseket a következő esetekben meg 
kell növelni: 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
csökkentést meg kell növelni 

Or. nl

Indokolás

A vidékfejlesztés szükségszerű. Nincs szükség további modulációra, azonban a 68. cikk 
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hatályát ki kell terjeszteni (1782/2003. sz. tanácsi rendelet). Ez a cikk lehetőséget ad a 
tagállamoknak arra, hogy újraosszák a bevételi támogatások egy részét, pl. a körneyezetbarát 
gazdálkodás támogatására. Másrészt pedig a kiadások ellenőrzése az első pillérben jobban 
szabályozott, mint a másodikban.

Módosítás 73
Roberto Musacchio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (19 és (2) bekezdésben 
meghatározott csökkentések összege a 
második pillérben kerül felhasználásra, 
kizárólag környezetvédelmi célokra, 
amelyek közül elsőbbséget élvez a 
termőföld védelme és a vízkészletek 
megőrzése.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a korábbi közvetlen támogatások összegeit, amelyek az (1) és (2) 
bekezdés szerint meghatározott átlagos csökkentés haéya alá tartoznak, a környezetvédelmi 
célok elérése érdekében kell felhasználni.

Módosítás 74
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 5 százalékpontos csökkentésnek 
megfelelő összegeknek az érintett 
tagállamok közötti felosztására a 128. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kerül sor a következő 
kritériumok alapján:

törölve
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a) mezőgazdasági földterület,
b) mezőgazdasági foglalkoztatottság,
c) egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP), vásárlóerő-paritásban kifejezve.
Mindazonáltal valamennyi érintett 
tagállam megkapja az adott tagállamban a 
modulációból eredően keletkezett teljes 
összegek legalább 80%-át.

Or. en

Indokolás

A területalapú kifizetéseknek az általuk művelt terület minden egyes hektárján történő helyes 
gazdálkodási tevékenységre kell ösztönözze a mezőgazdasági termelőket. A fokozatos 
moduláció a bürokratikus terhek növekedését, és így a nagyobb gazdaságok felaprózódását 
eredményezi, amely csak az adminisztratív terhek további növekedéséhez vezet, és nem jelent 
globális csökkentést a támogatások terén.

Módosítás 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
43. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét.

A 2 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét. Ezeket az 
összegeket elsősorban a fiatalok 
mezőgazdasági tevékenységekbe 
kezdésének támogatására kell 
felhasználni a generációk közötti átmenet 
biztosítása érdekében.

Or. es

Indokolás

A közös agrárpolitika jelenleg nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a generációk közötti 
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átmenet biztosítására, ami pedig nagyon lényeges a mezőgazdasági termelés 
folytonosságának érdekében.

Módosítás 76
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 10%-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják: 

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig dönthetnek arról, hogy 
2010-től kezdődően a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határuk legfeljebb 20 %-át a 
mezőgazdasági termelők támogatására 
fordítják: 

Or. es

Módosítás 77
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 69. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban a 
terménybiztosítási díjakhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában,

d) a 69. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban a mezőgazdasági 
biztosítási díjakhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában,

Or. es
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Módosítás 78
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 70. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban az állat- és 
növénybetegségek esetére létrehozott 
segélyalapok.

e) a 70. cikkben meghatározott 
feltételekkel összhangban létrehozott 
segélyalapok.

Or. es

Módosítás 79
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Terménybiztosítás Mezőgazdasági biztosítás

Or. es

Módosítás 80
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek, illetve állat- és 
növénybetegségek által okozott pénzügyi
veszteségek ellen kötött mezőgazdasági 
biztosítás biztosítási díjaihoz.

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 

E cikk alkalmazásában:
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megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

– a természeti csapáshoz hasonlítható 
olyan időjárási körülmények – így például 
fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály –, 
amelyek a megelőző három évben vagy a 
megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
az adott mezőgazdasági termelő szokásos 
éves termésének több mint 30%-át 
elpusztítják.

– „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések 
alkalmazásából eredő költségek nem 
tekinthetők gazdasági veszteségnek.

Or. es

Módosítás 81
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 

(2) A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 80%, illetve 60%-ában kell 
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megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.

megállapítani, összhangban a Bizottság 
1857/2007. sz. rendelete 12. cikkének 2. 
pontjával.

Or. es

Módosítás 82
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri. 

törölve

Or. es

Módosítás 83
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában.

(1) A tagállamok rendelkezhetnek a 
természeti katasztrófák, a kedvezőtlen 
éghajlati jelensége, illetve az állat- vagy 
növénybetegségek kitörése által okozott 
gazdasági veszteségek enyhítésére a 
mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában.

Or. es
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Módosítás 84
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelők kompenzációs 
kifizetésben részesülhetnek; 

a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében a természeti 
katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek, illetve az állat- vagy 
növénybetegségek kitörése által 
gazdaságukban okozott gazdasági 
veszteségek enyhítésére a mezőgazdasági 
termelők kompenzációs kifizetésben 
részesülhetnek; 

Or. es

Módosítás 85
Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a „kedvezőtlen éghajlati jelenségek” a 
természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

Or. es
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Módosítás 86
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A pénzügyi hozzájárulások nem 
haladhatják meg a (4) bekezdésben említett 
költségek 60%-át. A tagállamok az érintett 
ágazat helyzetére való tekintettel 
dönthetnek a pénzügyi hozzájárulás 70%-
ra emeléséről. A pénzügyi hozzájárulások 
által nem fedezett költségeket a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelőknek kell viselniük.

(5) A pénzügyi hozzájárulások nem 
haladhatják meg a (4) bekezdésben említett 
költségek 80 %-át.  A pénzügyi 
hozzájárulások által nem fedezett 
költségeket a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
kell viselniük.

Or. es

Módosítás 87
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok meghatározzák a 
segélyalapok létrehozásának és 
irányításának szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válsághelyzet 
esetén nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában.

(7) A tagállamok meghatározzák a 
segélyalapok létrehozásának és 
irányításának szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válsághelyzet 
esetén nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában. 
Alkalmazásuk előtt a tagállamok 
tájékoztatják az egységes KPSZ 
irányítóbizottságát az intézkedések 
közösségi szintű összehangolása céljából.

Or. es
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