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Módosítás 7
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen túlmenően a mezőgazdasági 
földterület termelésből való kivonásának 
megakadályozása, valamint jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotának 
fenntartása céljából az 1782/2003/EK 
rendelet közösségi keretrendszert hozott 
létre, amelyből a tagállamok átvesznek
egyes előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, valamint a meglévő 
gazdálkodási rendszerek (földhasználat, 
vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és 
mezőgazdasági üzemszerkezetek. A 
kötelező területpihentetésnek az egységes 
támogatási rendszer keretében történő 
eltörlése bizonyos esetekben káros 
környezeti hatásokkal járhat, különösen az 
egyes tájakat meghatározó jellegzetességek 
vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni 
az adott esetben a táj egyes meghatározott 
jellegzetességeinek védelmét célzó 
hatályos közösségi rendelkezéseket.

(3) Ezen túlmenően a mezőgazdasági 
földterület termelésből való kivonásának 
megakadályozása, valamint jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotának 
fenntartása céljából az 1782/2003/EK 
rendelet közösségi keretrendszert hozott 
létre, amelyből a tagállamok átvesznek 
egyes előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, valamint a meglévő 
gazdálkodási rendszerek (földhasználat, 
vetésforgó, gazdálkodási gyakorlat) és 
mezőgazdasági üzemszerkezetek. A 
kötelező területpihentetésnek az egységes 
támogatási rendszer keretében történő 
eltörlése bizonyos esetekben káros 
környezeti hatásokkal járhat, különösen az 
egyes tájakat meghatározó jellegzetességek 
vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni 
az adott esetben a táj egyes meghatározott 
jellegzetességeinek védelmét célzó 
hatályos közösségi rendelkezéseket.
Miközben figyelembe kell venni a 
vízminőség biztosítására vonatkozó, az 
uniós jogszabályokban előírt legszigorúbb 
követelmények szükségességét, nem 
kellene olyan további korlátozásokat 
kiróni, amelyek akadályoznák a vidéki 
területek kívánatos fejlődését.

Or. en
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Módosítás 8
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelő köteles betartani a 
II. mellékletben felsorolt, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeket és a 
mezőgazdasági földterületek jó környezeti 
és ökológiai állapotára vonatkozóan a 6. 
cikkben megállapított előírásokat.

(1) A közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelő köteles betartani a 
II. mellékletben felsorolt, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeket és a 
mezőgazdasági földterületek jó környezeti 
és ökológiai állapotára vonatkozóan a 6. 
cikkben megállapított előírásokat. Meg kell 
fontolni az e bekezdéstől való eltérést, 
amennyiben természeti jelenségek által 
okozott visszatérő problémák, például 
árvizek vagy földcsuszamlások merülnek 
fel.

Or. en

Módosítás 9
Marian Harkin

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
20 000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetés összegét 2010-ben és 2012-ben
csökkenteni kell a következő kulcsok 
alkalmazásával:

a) 2009: 7%, a) 2010: 6%
b) 2010: 9%, b) 2012: 7%.

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

Or. en
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Módosítás 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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
10 000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetés összegét 2012-ig fokozatosan 
csökkenteni kell a következő kulcsok 
alkalmazásával:

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,

b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,

d) 2012: 13%. d) 2012: 9%.

Or. en

Módosítás 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

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:

(2) A 7. cikk (1) bekezdésében kiszabott 
csökkentésekből eredő összegeknek az 
érintett tagállamok közötti felosztására a 
128. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kerül sor a 
következő kritériumok alapján:

Or. en

Indokolás

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
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currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Módosítás 12
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előnyben részesítik 
azokat a mezőgazdasági termelőket, akik 
évente több mint 15 000 EUR közvetlen
kifizetésben részesülnek.

(2) A mezőgazdasági üzemek egységes 
támogatása keretében 15 000 eurónál 
kevesebb kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelők számára az ilyen 
tanácsadás ingyenes.

Or. en

Indokolás

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Módosítás 13
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig jelentést nyújt be a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer alkalmazásáról, 
szükség esetén az annak kötelezővé tételére 
irányuló megfelelő javaslatokkal együtt.

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig jelentést nyújt be a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer alkalmazásáról, 
szükség esetén az annak kötelezővé tételére 
irányuló megfelelő javaslatokkal együtt. A 
mezőgazdasági üzemek egységes 
támogatása keretében 15 000 eurónál 
kevesebb kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelők nem viselnek 
költségeket.

Or. en
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Indokolás

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Módosítás 14
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gondatlanság esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke nem 
haladhatja meg az 5%-ot, az előírások 
ismételt megsértése esetén pedig a 15%-ot.

(2) Gondatlanság esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke nem 
haladhatja meg az 5%-ot, az előírások 
ismételt megsértése esetén pedig a 15%-ot.

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának tartóssága alapján –
kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy az állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek.

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának tartóssága alapján –
kisebb jelentőségűnek minősül. Az 
előírások megsértésének azon esetei 
azonban, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy az állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. Kivételes időjárási 
körülmények által okozott problémák 
esetén kivételt lehet alkalmazni.

Kivéve, ha a mezőgazdasági termelő 
azonnal megtette az előírások megállapított 
megsértését orvosló intézkedést, az 
illetékes hatóság meghozza az annak 
biztosításához szükséges intézkedést –
amely adott esetben adminisztratív 
ellenőrzésre korlátozódhat –, hogy a 
termelő orvosolja az előírások megsértését.
Az előírások kisebb jelentőségű 
megsértésével kapcsolatos 
ténymegállapításokról és az előírások 
megsértésének orvoslása érdekében teendő 
intézkedésekről értesíteni kell a 
mezőgazdasági termelőt.

Kivéve, ha a mezőgazdasági termelő 
azonnal megtette az előírások megállapított 
megsértését orvosló intézkedést, az 
illetékes hatóság meghozza az annak 
biztosításához szükséges intézkedést –
amely adott esetben adminisztratív 
ellenőrzésre korlátozódhat –, hogy a 
termelő orvosolja az előírások megsértését.
Az előírások kisebb jelentőségű 
megsértésével kapcsolatos 
ténymegállapításokról és az előírások 
megsértésének orvoslása érdekében teendő 
intézkedésekről értesíteni kell a 
mezőgazdasági termelőt.

Or. en
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Indokolás

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Módosítás 15
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők. A Bizottság 
fellebbezési mechanizmust dolgoz ki azon 
érintett felek számára, akik kifogást 
szándékoznak emelni a régiók 
meghatározása ellen.

Or. en

Indokolás

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Módosítás 16
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
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és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja és/vagy a hátrányos helyzetű 
régiók szerkezeti hátrányai alapján.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők.

A kevesebb mint 3 millió támogatható 
hektárral rendelkező tagállamok egyetlen 
régiónak tekinthetők.

Or. en

Módosítás 17
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határoknak az 1782/2003/EK 
rendelet VI. mellékletében felsorolt, a juh-
és a kecskefélékre vonatkozó 
támogatásoknak megfelelő összetevőjéből 
legfeljebb 50%-ot tarthatnak vissza, és 
évenkénti gyakorisággal kiegészítő 
támogatásban kell részesíteniük a 
mezőgazdasági termelőket.

A tagállamok a 41. cikkben említett 
nemzeti felső határoknak az 1782/2003/EK 
rendelet VI. mellékletében felsorolt, a juh-
és a kecskefélékre vonatkozó 
támogatásoknak megfelelő összetevőjéből 
legfeljebb 50%-ot tarthatnak vissza, és 
évenkénti gyakorisággal kiegészítő 
támogatásban kell részesíteniük a 
mezőgazdasági termelőket. A 
tagállamoknak vagy megfelelő 
hatáskörrel rendelkező megbízott 
regionális kormányaiknak e kifizetéseket 
a hátrányos helyzetű régiókra és a 
különleges fajtákra kell 
összpontosítaniuk.

Or. en

Módosítás 18
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az új tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

(2) Az új tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg a régiókat. A 
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alapján határozzák meg a régiókat. Bizottság fellebbezési mechanizmust 
dolgoz ki azon érintett felek számára, akik 
kifogást szándékoznak emelni a régiók 
meghatározása ellen. 

Or. en

Indokolás

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Módosítás 19
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében,

c) a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
program hatálya alatt álló területeken a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 
területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése és a 
súlyos és tartós szerkezeti hátránnyal 
küszködő régiók gazdálkodási 
lehetőségeinek javítása érdekében,

Or. en

Módosítás 20
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az anyajuhra vonatkozó 
jövedelemtámogatást és az anyakecskére 
vonatkozó jövedelemtámogatást jogosult 
állatonként, naptári évenként és 
termelőnként éves kifizetés formájában 

(3) Az anyajuhra vonatkozó 
jövedelemtámogatást és az anyakecskére 
vonatkozó jövedelemtámogatást jogosult 
állatonként, naptári évenként és 
termelőnként éves kifizetés formájában 



AM\739506HU.doc 11/14 PE409.765v02-00

HU

nyújtják az egyéni határérték határain 
belül. Azt a legalacsonyabb állatlétszámot, 
amelyre támogatás kérelmezhető, a 
tagállam szabja meg. Ez a legalacsonyabb 
szám nem lehet 10-nél kevesebb vagy 50-
nél több.

nyújtják az egyéni határérték határain 
belül. Azt a legalacsonyabb állatlétszámot, 
amelyre támogatás kérelmezhető, a 
tagállam vagy a megfelelő hatáskörrel 
rendelkező megbízott regionális kormánya
szabja meg. Ez a legalacsonyabb szám nem 
lehet 10-nél kevesebb vagy 50-nél több.

Or. en

Módosítás 21
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kiegészítő jövedelemtámogatást kell 
fizetni a mezőgazdasági termelőknek 
azokon a területeken, ahol a juh- és 
kecsketenyésztés hagyományos 
tevékenység, vagy jelentős mértékben 
hozzájárul a vidék gazdaságához. Ezeket a 
területeket a tagállamok határozzák meg.
Mindenesetre, kiegészítő 
jövedelemtámogatás csak annak a 
mezőgazdasági termelőnek nyújtható, 
akinek gazdasága a mezőgazdasági célra 
használt területének legalább 50%-át 
kitevő mértékben az 1257/1999/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerint hátrányos 
helyzetű területen fekszik.

(1) Kiegészítő jövedelemtámogatást kell 
fizetni a mezőgazdasági termelőknek 
azokon a területeken, ahol a juh- és 
kecsketenyésztés hagyományos 
tevékenység, jelentős mértékben hozzájárul 
a vidék gazdaságához, vagy hátrányos 
helyzetű régióban zajlik. Ezeket a 
területeket a tagállamok vagy megfelelő 
hatáskörrel rendelkező megbízott 
regionális kormányaik határozzák meg.
Mindenesetre, kiegészítő 
jövedelemtámogatás csak annak a 
mezőgazdasági termelőnek nyújtható, 
akinek gazdasága a mezőgazdasági célra 
használt területének legalább 50%-át 
kitevő mértékben az 1257/1999/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerint hátrányos 
helyzetű területen fekszik.

Or. en
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Módosítás 22
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok jövedelemtámogatási 
jogokat a nemzeti tartalékuk keretein belül 
juttathatnak a mezőgazdasági termelőknek.
E juttatás során előnyben részesítik 
különösen az új termelőket, a fiatal 
gazdálkodókat vagy az egyéb kiemelt 
termelőket.

(3) A tagállamok jövedelemtámogatási 
jogokat a nemzeti tartalékuk keretein belül 
juttathatnak a mezőgazdasági termelőknek.
E juttatás során előnyben részesítik 
különösen az új termelőket, a fiatal 
gazdálkodókat, a hátránnyal küszködő 
területek gazdálkodóit vagy az egyéb 
kiemelt termelőket.

Or. en

Módosítás 23
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nemzeti tartalékaikat arra 
használják fel, hogy a tartalék határain 
belül támogatási jogokat juttassanak új 
termelőknek, fiatal mezőgazdasági 
termelőknek vagy más elsőbbséget élvező 
mezőgazdasági termelőknek.

(3) A tagállamok nemzeti tartalékaikat arra 
használják fel, hogy a tartalék határain 
belül támogatási jogokat juttassanak új 
termelőknek, fiatal mezőgazdasági 
termelőknek, a hátránnyal küszködő 
területek mezőgazdasági termelőinek vagy 
más elsőbbséget élvező mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en



AM\739506HU.doc 13/14 PE409.765v02-00

HU

Módosítás 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 4 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egységes területalapú támogatási 
rendszer alapján támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelők kötelesek 
betartani a II. mellékletben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket, a következő ütemezés 
szerint:

Az egységes területalapú támogatási 
rendszer alapján támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelők kötelesek 
betartani a II. mellékletben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket, a következő ütemezés 
szerint:

a) a II. melléklet A. pontjában említett 
követelményeket 2009. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

a) a II. melléklet A. pontjában említett 
követelményeket 2009. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

b) a II. melléklet B. és C. pontjában
említett követelményeket 2011. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2013. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

Bulgária és Románia számára azonban a 4., 
az 5. a 25., a 26. és a 27. cikk alkalmazása 
2011. december 31-ig nem kötelező a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények tekintetében. 2012. január 
1-jétől az ezekben a tagállamokban 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alapján támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelők kötelesek 
betartani a II. mellékletben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket, a következő ütemezés 
szerint:

Bulgária és Románia számára azonban a 4., 
az 5. a 25., a 26. és a 27. cikk alkalmazása 
2011. december 31-ig nem kötelező a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények tekintetében. 2012. január 
1-jétől az ezekben a tagállamokban 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alapján támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelők kötelesek 
betartani a II. mellékletben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket, a következő ütemezés 
szerint:

a) a II. melléklet A. pontjában említett 
követelményeket 2012. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

a) a II. melléklet A. pontjában említett 
követelményeket 2012. január 1-jétől kell
alkalmazni;

b) a II. melléklet B. és C. pontjában
említett követelményeket 2014. január 1-
jétől kell alkalmazni;

b) a II. melléklet B. pontjában említett 
követelményeket 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni;
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ba) a II. melléklet C. pontjában említett 
követelményeket 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni;

Or. en

Indokolás

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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