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RÖVID INDOKOLÁS

A jövőbeli közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó javaslatok új teljesítési modellt vezetnek 
be a 2020 utáni KAP-ra vonatkozóan. Az Európai Bizottság által javasolt reformcsomag 
magában foglalja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról 
szóló állásfoglalásra irányuló javaslatot (amelynek célja, hogy a jelenlegi 1306/2013/EU 
horizontális rendelet helyébe lépjen).

A REGI bizottság Bogovič urat jelölte ki az ügyre vonatkozó REGI-vélemény előadójának. 
Az előadó egyetért a KAP javasolt teljesítési modelljére vonatkozó javaslat koncepciójával, 
amely a szakpolitika végrehajtása terén a tagállamok számára nagyobb szubszidiaritást és 
rugalmasságot tükröz, hogy a KAP közelebb kerüljön a kedvezményezettekhez (akik 
többségükben mezőgazdasági termelőket jelentenek). 

Az előadó ezenkívül üdvözli a KAP jelenlegi finanszírozási szerkezetének továbbvitelét, 
amely két pillérre bomlik: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapra (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA), továbbá üdvözli a Bizottság által az 
irányítási testületek struktúrájára vonatkozóan javasolt stabilitást. 

Az előadó ugyanakkor nem biztos abban, hogy az új teljesítési modell egyszerűsítést és 
kevesebb bürokráciát eredményez-e. A KAP kedvezményezettjei számára valószínűleg be 
fognak vezetni különböző egyszerűsítéseket, de az egyszerűsítés nem biztosított a regionális 
és nemzeti közigazgatási szervek számára, amelyeknek új, teljesítményalapú szakpolitikát kell 
majd végrehajtaniuk. Bogovič úr aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy kihívást jelent majd a 
teljesítménymutatók meghatározása és nyomon követése, valamint hogy stratégiai 
szerepüket valószínűleg inkább abban látják majd, hogy fel lehet használni őket ellenőrzési 
eszközként, különösen az éves teljesítményalapú záróelszámoláskor (52. cikk).  

Ennek eredményeként az előadó egyéb fontos szempontok mellett többek között a bizottsági 
javaslat következő módosításait javasolja:

- mivel a teljesítmény nyomon követése és a rendelkezésre álló adatok megbízhatósága 
logikus módon növelheti a KAP végrehajtásának bonyolultságát és megváltoztathatja az 
irányítási szervek egy részének szerepét; az előadó fontosnak tartja, hogy az Európai 
Parlament nagyobb szerepet kapjon egyes rendelkezések (azaz az 52. és az 53. cikk) 
végrehajtásával kapcsolatos vitákban;

- a következetesség biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy bizonyos részleteknek az 
alap-jogiaktus részét kellene képezniük, és azoknak nem a végrehajtási jogi aktusok hatálya 
alá kellene tartozniuk (39. cikk);

- a KAP-ra vonatkozó új teljesítési modell nem alkalmazható 2021-től, hanem inkább 2023-
tól, ezért a jelenlegi és a jövőbeli KAP-rendelkezések között hosszabb átmeneti időszakra 
van szükség (104. cikk);

- a kedvezményezett halálát, tartós munkaképtelenségét és a tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott egyéb indokolt eseteket bele kell foglalni a vis maior és rendkívüli 
körülmények fennállása esetén alkalmazható eltérésekbe (3. cikk);
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- mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezt az elvet a jelenlegi 
javaslatokban is meg kell őrizni – főként, ha a mezőgazdasági termelőkre, az illetékes 
hatóságokra és az akkreditációs eljárásokra nehezedő adminisztratív terhekhez kapcsolódnak 
((47) preambulumbekezdés, 9. cikk, 10. cikk);

Végül Bogovič úr úgy véli, hogy alapvető fontosságú az EMVA és a strukturális alapok 
közötti szinergiák fenntartása a vidéki területek érdekében; biztosítani kell a kiegészítő 
jelleget, és el kell kerülni az összes jogalkotási akadályt. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-
ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 
2017. november 29-i bizottsági közlemény 
azt a következtetést vonja le, hogy a közös 
agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) 
továbbra is fokozottan törekednie kell arra, 
hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a 
beruházások fellendítése, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és az 
ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kutatásoknak és az innovációnak a 
laboratóriumokból a mezőgazdasági 
gyakorlatokba és a piacokra történő 
átültetése révén választ találjon a jövőbeli 
kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak 
foglalkoznia kell továbbá az 
állampolgároknak a fenntartható 
mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban 
megfogalmazott aggályaival.

(1) Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-
ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 
2017. november 29-i bizottsági közlemény 
azt a következtetést vonja le, hogy a közös 
agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) 
továbbra is fokozottan törekednie kell arra, 
hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a 
beruházások fellendítése, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és az 
ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kutatásoknak és az innovációnak a 
laboratóriumokból a mezőgazdasági 
gyakorlatokba és a piacokra történő 
átültetése révén választ találjon a jövőbeli 
kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak 
foglalkoznia kell továbbá az 
állampolgároknak a fenntartható 
mezőgazdasági termeléssel és a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatban 
megfogalmazott aggályaival.
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Indokolás

A KAP szerves részét képező vidékfejlesztést fel kell tüntetni a polgárok aggályait kezelő 
célkitűzések között.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A tagállamoknak tartózkodniuk 
kell olyan szabályok bevezetésétől, 
amelyek a kedvezményezettek számára 
bonyolulttá teszik az EMGA és az EMVA 
igénybevételét.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Rendelkezni kell a kifizető 
ügynökségek és koordináló szervek 
tagállamok általi akkreditációjáról, a 
vezetői nyilatkozatok és éves 
teljesítményjelentések megszerzésére 
szolgáló eljárások megállapításáról, az 
irányítási és kontrollrendszerek és a 
jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, 
továbbá az éves elszámolások független 
szervek általi tanúsításáról. Ezenkívül a 
tagállami szintű ellenőrzési rendszer 
átláthatóságának biztosítása érdekében, 
különös tekintettel az engedélyezési, az 
érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a 
Bizottság és a minden egyes kifizető 
ügynökséget akkreditálni köteles 
tagállamok adminisztratív és auditterheinek 
csökkentése céljából korlátozni kell az 
ilyen feladatok ellátására felhatalmazott 
hatóságok és szervek számát az egyes 
tagállamok alkotmányos előírásainak 

(9) Rendelkezni kell a kifizető 
ügynökségek és koordináló szervek 
tagállamok általi akkreditációjáról, a 
vezetői nyilatkozatok és éves 
teljesítményjelentések megszerzésére 
szolgáló eljárások megállapításáról, az 
irányítási és kontrollrendszerek és a 
jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, 
továbbá az éves elszámolások független 
szervek általi tanúsításáról. Pénzügyi 
ellentételezést kell nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek a kifizető 
ügynökségek által adminisztratív hibák 
miatt késve teljesített kifizetésekért. 
Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési 
rendszer átláthatóságának biztosítása 
érdekében, különös tekintettel az 
engedélyezési, az érvényesítési és a 
kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a 
minden egyes kifizető ügynökséget 
akkreditálni köteles tagállamok 
adminisztratív és auditterheinek 
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betartásával. csökkentése céljából korlátozni kell az 
ilyen feladatok ellátására felhatalmazott 
hatóságok és szervek számát az egyes 
tagállamok alkotmányos előírásainak 
betartásával.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben a tagállam egynél 
több kifizető ügynökséget akkreditál, ki 
kell jelölnie egy koordináló közjogi 
szervet, amely biztosítja az alapokkal való 
következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart 
a Bizottság és a különböző akkreditált 
kifizető ügynökségek között, valamint 
biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan 
megkapja a különböző kifizető 
ügynökségek tevékenységével 
kapcsolatban kért információkat. A 
koordináló szervnek továbbá 
intézkedéseket kell tennie és azokat 
koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt 
általános jellegű hiányosságok 
megszüntetése céljából, valamint a 
Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell 
az azokkal kapcsolatos bármilyen 
utókövetési intézkedésről.

(10) Amennyiben a tagállam egynél 
több kifizető ügynökséget akkreditál, ki 
kell jelölnie egy koordináló közjogi 
szervet, amely biztosítja az alapokkal való 
következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart 
a Bizottság és a különböző akkreditált 
kifizető ügynökségek között, valamint 
biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan 
megkapja a különböző kifizető 
ügynökségek tevékenységével 
kapcsolatban kért információkat. A 
koordináló szervnek továbbá 
intézkedéseket kell tennie és azokat 
koordinálnia kell a tagállami vagy 
regionális szinten észlelt általános jellegű 
hiányosságok megszüntetése céljából, 
valamint a Bizottságot folyamatos 
tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos 
bármilyen utókövetési intézkedésről. A 
kifizető ügynökségeknek törekedniük kell 
arra, hogy egyszerűsítsék a 
mezőgazdasági termelőkkel kapcsolatos 
eljárásaikat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 

(14) Annak érdekében, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
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összhangban legyenek az éves felső 
összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések 
szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi 
fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. 
Ugyanakkor a 2000 EUR összegű 
küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell 
tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy 
a mezőgazdasági termelést vagy 
értékesítést érintő piaci fejlemények vagy 
súlyos válságok esetén támogatást lehessen 
nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. 
Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új 
költségvetési rendelet] 12. cikke (2) 
bekezdésének d) pontja értelmében a le 
nem kötött előirányzatok csak a következő 
pénzügyi évre vihetők át. Annak 
érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen 
könnyebbé váljon a kedvezményezettek és 
a tagállami közigazgatási szervek számára, 
megújítási mechanizmust kell alkalmazni, 
amelynek keretében felhasználásra kerül a 
2020-ban létrehozandó mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék fel nem 
használt összege. Ebből a célból el kell 
térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők legyenek a következő pénzügyi 
év(ek) mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as 
pénzügyi év tekintetében egy további 
eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 
2020 végén fennálló, fel nem használt 
teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre 
az új mezőgazdasági tartalék megfelelő 
sorába, anélkül, hogy az összeg 
visszakerülne a KAP-stratégiai terv 
szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó 
beavatkozásokat lefedő költségvetési 
sorokba.

összhangban legyenek az éves felső 
összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések 
szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi 
fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. 
Ugyanakkor a 2000 EUR összegű 
küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell 
tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy 
a mezőgazdasági termelést vagy 
értékesítést érintő piaci fejlemények vagy 
súlyos válságok esetén támogatást lehessen 
nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára.  
Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új 
költségvetési rendelet] 12. cikke (2) 
bekezdésének d) pontja értelmében a le 
nem kötött előirányzatok csak a következő 
pénzügyi évre vihetők át. Annak 
érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen 
könnyebbé váljon a kedvezményezettek és 
a tagállami közigazgatási szervek számára, 
megújítási mechanizmust kell alkalmazni, 
amelynek keretében felhasználásra kerül a 
2020-ban létrehozandó, mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék fel nem 
használt összege. Ebből a célból el kell 
térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők legyenek a következő pénzügyi 
év(ek) mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállami közigazgatási szervek 
és a mezőgazdasági termelők túlzott 
adminisztratív terheinek elkerülése céljából 
elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem 
alkalmazása nyomán az előző pénzügyi 
évről áthozott összegek nem téríthetők 
vissza abban az esetben, ha a pénzügyi 
fegyelem alkalmazására két egymást 
követő év során már másodszor kerül sor 
(N+1 év), vagy ha a le nem kötött 
előirányzatok összege nem éri el az 
EMGA-kiadások éves felső 
összeghatárának 0,2 %-át.

(15) A tagállami közigazgatási szervek 
és a mezőgazdasági termelők túlzott 
adminisztratív terheinek elkerülése, 
valamint az eljárások lehető legnagyobb 
mértékű egyszerűsítése céljából elő kell 
írni, hogy a pénzügyi fegyelem 
alkalmazása nyomán az előző pénzügyi 
évről áthozott összegek nem téríthetők 
vissza abban az esetben, ha a pénzügyi 
fegyelem alkalmazására két egymást 
követő év során már másodszor kerül sor 
(N+1 év), vagy ha a le nem kötött 
előirányzatok összege nem éri el az 
EMGA-kiadások éves felső 
összeghatárának 0,2 %-át.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
rendelkezzen különösen a mezőgazdasági 
piacok irányításához, a mezőgazdasági 
kiadások nyomon követésének 
megkönnyítéséhez, valamint a 
mezőgazdasági erőforrások közép- és 
hosszú távon történő nyomon követéséhez 
szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az 
agrometeorológiai rendszer használatáról, 
valamint a műholdas felvételek 
beszerzéséről és tökéletesítéséről.

(21) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
rendelkezzen különösen a mezőgazdasági 
piacok irányításához, a mezőgazdasági 
kiadások nyomon követésének 
megkönnyítéséhez, a természeti 
katasztrófák bekövetkezésekor a helyzet 
értékeléséhez és a kellő időben történő 
segítségnyújtáshoz, valamint a 
mezőgazdasági erőforrások közép- és 
hosszú távon történő nyomon követéséhez 
szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az 
agrometeorológiai rendszer használatáról, 
valamint a műholdas felvételek 
beszerzéséről és tökéletesítéséről.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az új KAP teljesítési modelljének 
struktúrájával és fő jellemzőivel 
összhangban a tagállamok által teljesített 
kifizetések uniós finanszírozásra való 
jogosultsága ezentúl nem az egyes 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
jogszerűségétől és szabályszerűségétől 
kell, hogy függjön. Az (EU) .../... 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] említett beavatkozás-típusok 
tekintetében a tagállami kifizetések 
jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy 
megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e 
hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós 
követelményekkel összhangban.

(25) Az új KAP teljesítési modelljének 
struktúrájával és fő jellemzőivel 
összhangban a tagállamok által teljesített 
kifizetések uniós finanszírozásra való 
jogosultsága ezentúl nem az egyes 
kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések 
jogszerűségétől és szabályszerűségétől 
kell, hogy függjön. Az (EU) .../... 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] említett beavatkozás-típusok 
tekintetében a tagállami kifizetések 
jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy 
megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e 
hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós 
követelményekkel összhangban. 
Hangsúlyozni kell, hogy az új KAP 
teljesítési modellnek nem szabad 
megszüntetnie a kiadások jogszerűsége és 
szabályszerűsége ellenőrzésének 
szükségességét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak az N+1. év 
február 15-ig éves elszámolásokat és a 
KAP-stratégiai terv megvalósításáról 
készített éves teljesítményjelentést kell 
benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben 
ezek a dokumentumok nem kerülnek 
megküldésre, és emiatt a Bizottság az 
érintett kifizető ügynökség esetében nem 
tudja elvégezni a számlák elszámolását, 
illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások 
támogathatóságát a bejelentett teljesítések 
függvényében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy felfüggessze a havi 
kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves 
visszatérítéseket mindaddig, amíg nem 
kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

(28) A tagállamoknak az N+1. év április 
15-ig éves elszámolásokat és a KAP-
stratégiai terv megvalósításáról készített 
éves teljesítményjelentést kell benyújtaniuk 
a Bizottságnak. Amennyiben ezek a 
dokumentumok nem kerülnek 
megküldésre, és emiatt a Bizottság az 
érintett kifizető ügynökség esetében nem 
tudja elvégezni a számlák elszámolását, 
illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások 
támogathatóságát a bejelentett teljesítések 
függvényében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy felfüggessze a havi 
kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves 
visszatérítéseket mindaddig, amíg nem 
kapja meg a hiányzó dokumentumokat.
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Indokolás

A teljesítményjelentés elkészítésére, tanúsítására és a monitoringbizottsági eljárás 
elvégzésére rendelkezésre álló négy hónapos határidő kihívást jelenthet. Ez rövidebb lesz, 
mint a II. pillér keretében a jelentéstételre rendelkezésre álló jelenlegi időkeret, ezért azt 
javasoljuk, hogy a KAP-stratégiai tervek végrehajtásáról szóló éves elszámolás és éves 
teljesítményjelentés megküldésére vonatkozóan az N+1. év április 15-e legyen a határidő.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az integrált rendszer meglévő 
elemeit, különösen a mezőgazdasági 
parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi 
térinformatikai és az állatállomány-alapú 
pályázati rendszerre, a támogatási 
jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerre, a 
kedvezményezettek személyazonosságának 
nyilvántartására szolgáló rendszerre, 
valamint az ellenőrzési és 
szankciórendszerre vonatkozó 
rendelkezéseket meg kell tartani. A 
tagállamoknak az 
információtechnológiákon (például Galileo 
és EGNOS) túlmenően továbbra is 
használniuk kell a Kopernikusz program 
által biztosított adatokat vagy 
információkat annak érdekében, hogy 
Unió-szerte átfogó és összehasonlítható 
adatok álljanak rendelkezésre az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-
környezetvédelmi politikák nyomon 
követéséhez, valamint a Kopernikusz 
Sentinel műholdak és szolgáltatások által 
szerzett, teljes, ingyenes és nyílt 
hozzáférésű adatok és információk 
alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a 
célból az integrált rendszernek tartalmaznia 
kell egy területmegfigyelő rendszert is.

(47) Az integrált rendszer meglévő 
elemeit, különösen a mezőgazdasági 
parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi 
térinformatikai és az állatállomány-alapú 
pályázati rendszerre, a támogatási 
jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerre, a 
kedvezményezettek személyazonosságának 
nyilvántartására szolgáló rendszerre, 
valamint az ellenőrzési és szankcionálási 
rendszerre vonatkozó rendelkezéseket 
megfelelő szinten fenn kell tartani, 
ugyanakkor kellően figyelembe kell venni 
az arányosságot és annak szükségességét, 
hogy ne rójanak indokolatlan 
adminisztratív terheket a mezőgazdasági 
termelőkre és a közigazgatási szervekre. A 
tagállamoknak az 
információtechnológiákon (például Galileo 
és EGNOS) túlmenően továbbra is 
használniuk kell a Kopernikusz program 
által biztosított adatokat vagy 
információkat annak érdekében, hogy 
Unió-szerte átfogó és összehasonlítható 
adatok álljanak rendelkezésre az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-
környezetvédelmi politikák nyomon 
követéséhez, valamint a Kopernikusz 
Sentinel műholdak és szolgáltatások által 
szerzett, teljes, ingyenes és nyílt 
hozzáférésű adatok és információk 
alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a 
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célból az integrált rendszernek tartalmaznia 
kell egy területmegfigyelő rendszert is.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális 
rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét. Ebben az esetben a 
mezőgazdasági termelőkre és a közigazgatási szervekre háruló adminisztratív terhek 
tekintetében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „irányítási rendszerek”: az e 
rendelet II. címének II. fejezetében említett 
irányítási szervek és az e rendeletben, 
illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 
meghatározott alapvető uniós 
követelmények, ideértve az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 121. cikkében említett éves 
teljesítményjelentés céljából létrehozott 
jelentési rendszert is;

b) „irányítási rendszerek”: a 9. 
cikkben meghatározott illetékes hatóság 
kivételével az e rendelet II. címének II. 
fejezetében említett irányítási szervek, 
valamint az e rendeletben és az (EU) …/… 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] meghatározott alapvető uniós 
követelmények, ideértve az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 121. cikkében említett éves 
teljesítményjelentés céljából létrehozott 
jelentési rendszert is;

Indokolás

Az „irányítási és kontrollrendszernél” tágabb értelmű „irányítási rendszer” fogalmának a 
horizontális rendelet szintjén történő bevezetése meghaladja az alapvető uniós 
követelményeket. Az irányítási rendszer szélesebb körű fogalom, így például az irányítási 
szervekbe az illetékes hatóság is beletartozik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági üzemet jelentős 
mértékben sújtó, súlyos természeti 

a) a mezőgazdasági üzemet jelentős 
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katasztrófa; mértékben sújtó természeti katasztrófa;

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kedvezményezett halála;

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós 
munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként 
ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az 
eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott 
KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kedvezményezett tartós 
munkaképtelensége.

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós 
munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként 
ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az 
eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott 
KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) egyéb, a tagállamok által a KAP-
stratégiai tervükben meghatározott, 
indokolt esetek.

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós 
munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként 
ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az 
eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott 
KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az 
Unió között fennálló megosztott irányítás 
keretében történik. Az EMVA az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében 
említett, a KAP-stratégiai terv szerinti 
vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az 
Unió között fennálló megosztott irányítás 
keretében történik. Az EMVA az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében 
említett, a KAP-stratégiai terv szerinti 
vidékfejlesztési beavatkozásokhoz, 
valamint a 112. cikk szerinti 
intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi 
hozzájárulást finanszírozza.

Indokolás

Az EMVA a tagállamok kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
intézkedéseket is fog finanszírozni.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ha) a helyi vidéki közösségek, valamint 
más hasonló, az (EU) .../... rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 25. cikke 
által közösségvezérelt helyi fejlesztésként 
említett LEADER-műveleteket végrehajtó 
helyi szereplők közvetett költségei és 
közvetlen személyzeti költségei;

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

Indokolás

Jelenleg csak ezen cikk e) pontjára vonatkozik a jelentéstétel (a 44. cikkben feltüntetett 
részletek szerint).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan 
szervezeti egységei vagy szervei, amelyek 
felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokkal való 
gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok vagy 
régiók olyan szervezeti egységei vagy 
szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) 
bekezdésében és a 6. cikkben említett 
kiadásokkal való gazdálkodásért és azok 
kontrolljáért.

Indokolás

A kifizető ügynökségek regionális szinten is működhetnek, ezért ezt is figyelembe kell venni.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok olyan szervezeti egységeket 
vagy szerveket akkreditálnak kifizető 
ügynökségként, amelyek olyan igazgatási 
szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel 
rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt 
arra, hogy a kifizetések jogszerűek és 
szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a 
szabályoknak megfelelően történjen. 
Ennek érdekében a kifizető 
ügynökségeknek teljesíteniük kell az 
akkreditálásnak a belső környezetre, a 
kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra 
és kommunikációra, valamint a 
monitoringra vonatkozó azon 
minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság 
a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
megfelelően állapít meg.

A tagállamok olyan szervezeti egységeket 
vagy szerveket akkreditálnak kifizető 
ügynökségként, amelyek olyan igazgatási 
szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel 
rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt 
arra, hogy a kifizetések jogszerűek és 
szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a 
szabályoknak megfelelően történjen. 
Ennek érdekében a kifizető 
ügynökségeknek teljesíteniük kell az 
akkreditálásnak a belső környezetre, a 
kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra 
és kommunikációra, valamint a 
monitoringra vonatkozó azon 
minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság 
a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
megfelelően állapít meg. A Bizottság 2023 
végéig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós 
kifizető ügynökségek rendszerének 
működéséről, adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal együtt.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU, Euratom) …/2018 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [az új 
költségvetési rendelet] („költségvetési 
rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke 
alkalmazásában az akkreditált kifizető 
ügynökség vezetője az érintett pénzügyi 
évet követő év február 15-éig összeállítja 
és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Az (EU, Euratom) 2018/... európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [az új 
költségvetési rendelet] („költségvetési 
rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke 
alkalmazásában az akkreditált kifizető 
ügynökség vezetője az érintett pénzügyi 
évet követő év április 15-éig összeállítja és 
a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:
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Indokolás

A teljesítményjelentés elkészítésére, tanúsítására és a monitoringbizottsági eljárás 
elvégzésére rendelkezésre álló négy hónapos határidő kihívást jelenthet. Ezért azt javasoljuk, 
hogy az N+1. év április 15-e legyen az éves elszámolás és éves teljesítményjelentés, valamint 
a vezetői nyilatkozat megküldésének határideje.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az 
első albekezdésben említett február 15-i 
határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
foglaltak szerint kivételes esetben március 
1-jéig meghosszabbíthatja.

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az 
első albekezdésben említett április 15-i 
határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
foglaltak szerint kivételes esetben június 1-
jéig meghosszabbíthatja.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az e fejezet címén az illetékes 
hatóságra ruházott tevékenységek 
elvégzése.

d) az e cikk alapján az illetékes 
hatóságra ruházott tevékenységek 
elvégzése, az arányosság elvének 
figyelembevételével.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális 
rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás 24

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

(2) Az illetékes hatóság a Bizottság 
által a 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban elfogadandó 
akkreditációs kritériumok teljesítésének 
vizsgálata alapján közokiratban dönt a 
kifizető ügynökség és a koordináló szerv 
akkreditációjának megadásáról, illetve – 
felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. 
Az illetékes hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk 
megadásáról, illetve visszavonásáról.

(2) Az illetékes hatóság a Bizottság 
által a 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban, az arányosság 
elvének figyelembevételével elfogadandó 
akkreditációs kritériumok teljesítésének 
vizsgálata alapján közokiratban dönt a 
kifizető ügynökség és a koordináló szerv 
akkreditációjának megadásáról, illetve – 
felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. 
Az illetékes hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk 
megadásáról, illetve visszavonásáról.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális 
rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kifizető ügynökségek és a 
koordináló szervek akkreditációjának 
megadására, visszavonására és 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, 
valamint a kifizető ügynökségek 
akkreditációjának felügyeletére vonatkozó 
eljárások;

a) a kifizető ügynökségek és a 
koordináló szervek akkreditációjának 
megadására, visszavonására és 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, 
valamint a kifizető ügynökségek 
akkreditációjának felügyeletére vonatkozó 
eljárások, az arányosság elvének 
figyelembevételével;

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális 
rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek 
több tanúsító szervet hatalmaznak fel, 
kijelölhetnek egy nemzeti szinten működő 
közjogi szervet is a feladatok 
koordinálására.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EMGA-kiadások éves felső 
összeghatárát az (EU, Euratom) .../... 
rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra 
megállapított maximális összegek képezik.

(1) Az EMGA-kiadások éves felső 
összeghatárát az (EU, Euratom) .../... 
rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra 
megállapított maximális összegek képezik, 
amelyek meghatározzák az egyes 
tagállamok határértékeit.

Indokolás

Nagyon fontos megszabni az egyes tagállamok kifizetéseire vonatkozó határértékeket 
elkerülve így, hogy az elsőként lépő tagállamok nagyobb összegekkel számolhassanak.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiigazítási arány csak a mezőgazdasági 
termelőknek a megfelelő naptári évben 
nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó 
közvetlen kifizetésekre alkalmazandó.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a kiigazítási arány 
alkalmazásának naptári évében december 
1-jéig a rendelkezésére álló új információk 
alapján végrehajtási jogi aktus útján 
módosíthatja az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott kiigazítási 
arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság a kiigazítási arány 
alkalmazásának naptári évében november 
1-jéig a rendelkezésére álló új információk 
alapján végrehajtási jogi aktus útján 
módosíthatja az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott kiigazítási 
arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

A pénzügyi fegyelmi kiigazításokat megfelelően korán kell elvégezni ahhoz, hogy a 
kifizetéseket időben végre lehessen hajtani.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
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hozzájárulás összegének 1 %-a; hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az előfinanszírozás kamatait az 
adott KAP-stratégiai tervre kell fordítani, 
valamint azokat le kell vonni a végső 
kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő 
közkiadások összegéből.

(4) Az előfinanszírozás kamatait az 
adott KAP-stratégiai tervre vagy regionális 
beavatkozási programra kell fordítani, 
valamint azokat le kell vonni a végső 
kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő 
közkiadások összegéből.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 
intézkedések hozzájárulási mértékének az 
adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
vagy regionális beavatkozási 
programokhoz kapcsolódóan adott esetben 
időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek 
kiszámítása az egyes intézkedések 
hozzájárulási mértékének az adott 
intézkedés címén felmerült közkiadásokra 
való alkalmazásával történik, az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak 
szerint.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pénzügyi eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkével összhangban történik, akkor a 
kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell 
tüntetni az irányító hatóság által a végső 
kedvezményezettek részére kifizetett teljes 
összeget, garanciák esetében pedig a 
garanciaszerződésekben meghatározottak 
szerint elkülönített összegeket, az (EU) 
…/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említettek szerint.

(3) Ha a pénzügyi eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
történik, akkor a kiadásigazoló 
nyilatkozatokban fel kell tüntetni az 
irányító hatóság által a végső 
kedvezményezettek részére kifizetett teljes 
összeget, garanciák esetében pedig a 
megfelelő garanciaszerződésekben 
meghatározottak szerint elkülönített 
összegeket, az (EU) …/… rendelet [KAP-
stratégiai terv – a finanszírozási eszközökre 
vonatkozó támogathatósági szabályok] 74. 
cikke (5) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említettek szerint.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a finanszírozási eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 

(4) Ha a finanszírozási eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
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közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkével összhangban történik, akkor a 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló 
nyilatkozatokat az alábbi feltételekkel 
összhangban kell benyújtani:

közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
történik, akkor a finanszírozási eszközökre 
vonatkozó kiadásokat tartalmazó 
kiadásigazoló nyilatkozatokat az alábbi 
feltételekkel összhangban kell benyújtani:

Indokolás

Hivatkozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az irányító hatóság felelősségi 
körében kezelt pénzügyi eszközökről szóló 53. cikkének (2) bekezdésére.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források függvényében 
– kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv, 
illetve, adott esetben, a regionális 
beavatkozási program végrehajtásának 
utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és 
a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó 
határozatok alapján – a rendelkezésére álló 
források függvényében – kifizeti az 
egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a 
kiadások támogathatóságára meghatározott 
végső határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
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32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokat az Unió csak 
abban az esetben finanszírozza, ha:

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokat az Unió csak 
abban az esetben finanszírozza, ha azok 
akkreditált kifizető ügynökségeknél 
merültek fel, és:

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok akkreditált kifizető 
ügynökségeknél merültek fel,

törölve

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
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38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
[KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. 
cikkének hatálya alá nem tartozó 
beavatkozások esetében a bejelentett 
kiadás és az ahhoz kapcsolódóan 
bejelentett megfelelő eredmény összege 
közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, 
és a tagállam nem tud kielégítő indokkal 
szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Indokolás

A Bizottság számára megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, hogy figyelembe vehesse a 
tagállami indokolásokat. A szélsőséges időjárási körülményeket például mindig kielégítő 
indokként kell kezelni.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Indokolás

A kifizetések felfüggesztési arányára vonatkozó szabályokat e rendeletben kell megállapítani. 
Ezt az albekezdést ezért törölni kell.



AD\1173975HU.docx 25/47 PE629.655v02-00

HU

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A cselekvési tervek elemeire és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárására vonatkozó szabályok a 
következők [a Bizottság által 
részletezendő].

Indokolás

A cselekvési tervekre vonatkozó szabályokat az alap-jogiaktusba kell belefoglalni, nem pedig 
végrehajtási jogi aktusokba.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről. A cselekvési tervek 
megfelelőségi kritériumai a következők: [a 
Bizottság által részletezendő].

Indokolás

A cselekvési tervek megfelelőségi kritériumait bele kell foglalni az alap-jogiaktusba.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.

törölve

Indokolás

A kifizetések felfüggesztésének arányára és időtartamára vonatkozó kritériumokat bele kell 
foglalni az alap-jogiaktusba. Ezt az albekezdést ezért törölni kell.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni a 
hiányosságok által érintett, tagállamok 
általi kifizetésekre az első albekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó, tizenkét hónapot meg 
nem haladó időszakra. Amennyiben a 
felfüggesztés feltételei továbbra is 
fennállnak, a Bizottság az említett 
időszakot végrehajtási jogi aktusok útján 
további, tizenkét hónapot meg nem haladó 
időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. 
cikkben említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásakor figyelembe kel venni a 
felfüggesztett összegeket.

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni a súlyos 
hiányosságok által érintett, tagállamok 
által teljesített, megfelelő kifizetésekre 
vonatkozóan – és nem az egész 
finanszírozási csomagra vonatkozóan –, 
tizenkét hónapot meg nem haladó 
időszakra. Amennyiben a felfüggesztés 
feltételei továbbra is fennállnak, a 
Bizottság az említett időszakot végrehajtási 
jogi aktusok útján további, tizenkét 
hónapot meg nem haladó időszakokkal 
meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásakor figyelembe kel venni a 
felfüggesztett összegeket.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 75 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében érdemes a közvetlen kifizetési beavatkozások és a vidékfejlesztés 
menetrendjeit és előleg-százalékait egységesíteni, tekintve, hogy a két beavatkozás-típus 
ugyanazon KAP-terv alá tartozik.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E 
végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) 
bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges 
mértékig és a feltétlenül szükséges 
időtartamra.

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében a lehető 
legrövidebb időn belül végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi 
aktusok eltérhetnek a (2) bekezdéstől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra.

Indokolás

Szükséghelyzetek esetén nagyon fontos a végrehajtási jogi aktusok lehető leggyorsabb 
alkalmazása. A végrehajtási jogi aktussal járó eljárás meglehetősen lassú azok számára, akik 
pénzügyi nehézségekkel küzdenek. A tagállamoknak és kedvezményezetteknek késedelem és 
habozás nélkül kell cselekedniük a mezőgazdasági termelők megsegítése és helyzetük 
megkönnyítése érdekében.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

(5) A Bizottság a 7. cikkel 
összhangban kétévente jelentést készít e 
cikk végrehajtásáról az Európai Parlament 
és a Tanács részére.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek azon feltételekkel való 
kiegészítése céljából, amelyek fennállása 
mellett az alapok bizonyos kiadásai és 
bevételei kompenzálandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek a költségnyilatkozatok azon 
részleteire vonatkozó feltételekkel való 
kiegészítése céljából, amelyek fennállása 
mellett az alapok bizonyos kiadásai és 
bevételei kompenzálandók.

Indokolás

A javasolt felhatalmazás túl széles körű. Azt korlátozni kell például a kiadásigazoló 
nyilatkozat feltételeire, ellenkező esetben a felhatalmazás lehetővé tenné a jóváhagyott KAP-
stratégiai tervben szereplő támogatási intézkedések valamennyi kiadásának 
megakadályozását.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek vagy a 
Szerződés 287. cikkének megfelelően 
végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a 

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek vagy a 
Szerződés 287. cikkének megfelelően 
végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a 
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tagállamokban különösen az alábbiak 
ellenőrzése érdekében:

tagállamokban a feltételesség 
ellenőrzésének kivételével különösen az 
alábbiak ellenőrzése érdekében:

Indokolás

Az érvényes ellenőrzési eljárások és szabályok lefedik a feltételesség ellenőrzését akár a végső 
kedvezményezettre kiterjedően is, ami nincs összhangban az egyszerűsítésre való törekvéssel. 
Egyértelművé kell tenni, hogy ez a cikk nem vonatkozik a feltételességre.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy e rendeletet kiegészítse a tagállamok 
által e fejezet értelmében teljesítendő 
egyedi kötelezettségekkel, valamint a 
bejelentendő, a 2988/95/EU, Euratom 
rendelet értelmében vett 
szabálytalanságok és a tagállamok által a 
KAP-stratégiai tervben meghatározott 
feltételeknek való egyéb meg nem 
felelések megállapítására szolgáló 
kritériumokra, továbbá a benyújtandó 
adatokra vonatkozó szabályokkal.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy e rendeletet kiegészítse az Európai 
Csalás Elleni Hivatal számára szükséges 
benyújtandó adatokkal kapcsolatban.

Indokolás

Ebben a cikkben részletesebb hatáskör-átruházást kell megfogalmazni a jelenlegi „egyedi 
kötelezettségekre“ vonatkozó megfogalmazás helyett. Az egyedi kötelezettségekkel járó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett egyértelműen hatáskör-átruházásról kell 
beszélni. Ez lehetséges, amennyiben az Európai Csalás Elleni Hivatal által megkívánt 
információkról van szó. A szubszidiaritás elvének biztosítása érdekében a szabálytalanságok 
meghatározását is a tagállamoknak kell elvégezniük.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére jelentést készít e cikk 
végrehajtásáról.

Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul, ami pénzügyi korrekciókhoz 
vezethet, az EP-t és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések 
végrehajtásáról.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7 a) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére jelentést készít e cikk 
végrehajtásáról.

Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul, ami pénzügyi korrekciókhoz 
vezethet, az EP-t és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések 
végrehajtásáról.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben leírtaknak megfelelően a 
tagállamok minden, a kedvezményezett 
által elkövetett jelentős szabálytalanságból 
eredő, jogosulatlanul kifizetett összeget 
levonnak az adott kedvezményezettnek a 
kifizető ügynökség által a jövőben 
teljesítendő kifizetésből.
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a KAP-stratégiai tervben említett 
vidékfejlesztési beavatkozások feltételei 
tekintetében a kedvezményezettek által 
elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb 
meg nem felelésre derül fény, a tagállamok 
az érintett uniós finanszírozás teljes vagy 
részleges törlése révén pénzügyi 
kiigazításokat végeznek. A tagállamok 
figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés 
természetét és súlyosságát, továbbá az 
EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Ha a KAP-stratégiai tervben vagy a 
regionális beavatkozási programban 
említett vidékfejlesztési beavatkozások 
feltételei tekintetében a kedvezményezettek 
által elkövetett szabálytalanságra vagy 
egyéb meg nem felelésre derül fény, a 
tagállamok az érintett uniós finanszírozás 
teljes vagy részleges törlése révén 
pénzügyi kiigazításokat végeznek. A 
tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg 
nem felelés természetét és súlyosságát, 
továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség 
szintjét.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA keretében nyújtott uniós 
finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy 
visszafizettetett összegeket, továbbá az 
azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-
stratégiai tervben említett egyéb 
vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell 
hozzárendelni. A törölt vagy 
visszafizettetett uniós pénzösszegeket 
azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-
stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési 
beavatkozásokhoz használhatják újra fel, 
feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem 
pénzügyi kiigazítás tárgyát képező 
vidékfejlesztési műveletekhez 
csoportosították át.

Az EMVA keretében nyújtott uniós 
finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy 
visszafizettetett összegeket, továbbá az 
azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-
stratégiai tervben vagy a megfelelő 
regionális beavatkozási programban 
említett egyéb vidékfejlesztési 
beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A 
törölt vagy visszafizettetett uniós 
pénzösszegeket azonban a tagállamok csak 
a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő 
vidékfejlesztési beavatkozásokhoz 
használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket 
a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás 
tárgyát képező vidékfejlesztési 
műveletekhez csoportosították át.

Módosítás 59
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Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben leírtaknak megfelelően a 
tagállamok minden, a kedvezményezett 
által elkövetett jelentős szabálytalanságból 
eredő, jogosulatlanul kifizetett összeget 
levonnak az adott kedvezményezettnek a 
kifizető ügynökség által a jövőben 
teljesítendő kifizetésből.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet.

A tagállamok az általuk 
legmegfelelőbbnek ítélt formában 
biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje 
pénzügyi és adminisztratív szempontból 
arányos legyen a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szinttel.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös rendelkezések sérelme nélkül, a 
tagállamok hatékony és arányos 
intézkedéseket tesznek annak érdekében, 
hogy az uniós jogszabályokat senki ne 
játszhassa ki, és az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok által biztosított előnyökben 
ne részesüljenek olyan természetes vagy 
jogi személyek, akikről vagy amelyekről 
megállapítást nyert, hogy – az említett 
jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen – 
mesterségesen teremtették meg a szóban 
forgó előnyök megszerzéséhez szükséges 

A különös rendelkezések sérelme nélkül, a 
tagállamok hatékony és arányos 
intézkedéseket tesznek annak érdekében, 
hogy az uniós jogszabályokat senki ne 
játszhassa ki, és az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok által biztosított előnyökben 
ne részesüljenek olyan természetes vagy 
jogi személyek, akikről vagy amelyekről 
megállapítást nyert, hogy – az említett 
jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen – 
mesterségesen teremtették meg a szóban 
forgó előnyök megszerzéséhez szükséges 
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feltételeket. feltételeket. A tagállamok további, 
részletesebb nemzeti jogszabályokat is 
alkothatnak a mesterségesen kialakított 
feltételekkel kapcsolatban.

Indokolás

Ez a cikk a gyakorlatban nem bizonyult hatékonynak a szabályok kijátszásának 
bizonyításához és a megfelelő lépések megtételéhez. Amennyiben nem kerül kijavításra a cikk, 
meg kell adni a tagállamoknak a lehetőséget részletesebb, nemzeti jogszabályok bevezetésére.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „az állatok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben33 meghatározott, az 
állatok azonosítására és nyilvántartására 
szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK 
tanácsi rendeletben34 meghatározott, a juh- 
és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási 
rendszere;

c) „az állatok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben33 meghatározott, a 
szarvasmarhafélék azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 
21/2004/EK tanácsi rendeletben34 
meghatározott, a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszere, 
vagy a Tanács 2008/71/EK irányelvében 
meghatározott, a sertések azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer, 
valamint egyéb használatban levő, 
állatokra vonatkozó adatbázisok.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhafélék azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhafélék azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
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64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.).

64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.).

Indokolás

Az „állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer” nem foglalja magába a 
sertésféléket. A tagállamok által használt egyéb állatokra vonatkozó adatbázisok használatát 
is engedélyezni kell annak érdekében, hogy ugyanaz az információ ne kerüljön kétszer 
közlésre – még akkor is, ha az adott adatbázis nem egyedi állatokon alapul.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „kérelemmentes rendszer”: terület- 
és állatállomány-alapú beavatkozások 
esetében használatos olyan igénylési 
rendszer, amelyben legalább a támogatásra 
bejelentett egyedi területekre vagy 
állatokra vonatkozóan szükséges adatok 
elérhetők a tagállamok által működtetett 
hivatalos számítógépes adatbázisokban.

f) „kérelemmentes rendszer”: terület- 
és állatállomány-alapú beavatkozások 
esetében használatos olyan akár előre 
kitöltött, akár más jellegű igénylési 
rendszer, amelyben legalább a támogatásra 
bejelentett egyedi területekre vagy 
állatokra vonatkozóan szükséges adatok 
elérhetők a tagállamok által működtetett 
hivatalos számítógépes adatbázisokban. A 
kérelemmentes rendszer lehetővé teszi a 
közigazgatási szerveknek bármely 
beavatkozással vagy intézkedéssel 
kapcsolatos kifizetés elvégzését a jogosult 
mezőgazdasági termelők számára a 
hivatalos számítógépes adatbázis adatai, 
illetve szükséges esetben, a mezőgazdasági 
termelő által szolgáltatott kiegészítő 
adatok alapján.

Indokolás

A szubszidiaritás elvének szem előtt tartásával a tagállamok felhasználhatják saját 
számítástechnikai rendszereiket és minden olyan adatot, amelyet hasznosnak találnak ahhoz, 
hogy a mezőgazdasági termelők támogatása a lehető legpraktikusabb módon kerüljön 
kivitelezésre.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
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65 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam illetékes hatóságának 
digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell 
tenni az első albekezdésben említett, az 
aktuális naptári vagy gazdasági évre, 
valamint az azt megelőző tíz ilyen évre 
vonatkozó adatokba és dokumentumokba 
való betekintést.

Az érintett tagállam illetékes hatóságának 
digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell 
tenni az első albekezdésben említett, az 
aktuális naptári vagy gazdasági évre, 
valamint az azt megelőző tíz ilyen évre 
vonatkozó adatokba és dokumentumokba 
való betekintést. Az adatbázisokból 
származó releváns információ 
szolgáltatása összefoglaló jelentések 
formájában is történhet.

Indokolás

Aggodalomra ad okot az összes információ elérhetővé tételének költsége. A tíz évre kiterjedő 
elérhetőség biztosítása meglehetősen költséges lehet. Hasonló jellegű, releváns információkat 
összefoglalók formájában sokkal költséghatékonyabban lehetne elérhetővé tenni.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) releváns információk 
szerepeljenek az (EU)…/… rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. 
cikkében említett mutatókra vonatkozó 
jelentéstétel szempontjából;

törölve

Indokolás

A d) pont szerint a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerben szerepelni fog minden 
információ, ami releváns az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. 
cikkében említett mutatókra vonatkozó jelentéstétel szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a 
parcellaazonosító rendszernek tartalmaznia kell az egyes évekre vonatkozó rétegeket, és 
azokat tíz éven keresztül meg kell őriznie, ami rendkívül költségesnek bizonyulhat. A 
parcellaazonosító rendszernek kizárólag olyan területekre vonatkozó háttérinformációt kell 
tartalmaznia, amely készen áll a más adatbázisokba történő átvitelre.

Módosítás 66
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Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok területmegfigyelő 
rendszert hoznak létre és működtetnek.

(1) A tagállamok területmegfigyelő 
rendszert hoznak létre és működtetnek. 
Megfelelően indokolt esetekben a 
Bizottság egy átmeneti időszakot 
engedélyezhet a területmegfigyelő 
rendszer bevezetésével kapcsolatban 
azoknak a tagállamoknak, amelyek az 
elmúlt években nem alkalmaztak 
távérzékelési rendszereket.

Indokolás

Biztosítani kell egy átmeneti időszakot az új, kötelező jellegű területmegfigyelő rendszerrel 
kapcsolatban, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek ezelőtt nem használtak távérzékelési 
rendszereket, alkalmuk legyen a rendszer kialakítására és gyakorlati használatba vételére.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a) pontban említett, évente 
elvégzendő ellenőrzések tekintetében 
kockázatelemzés alapján kontrollmintát 
állapítanak meg, abba véletlenszerű 
komponenst is belefoglalnak, és a 
kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az 
(EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] III. címe, 1. 
fejezetének 2. szakaszában említett 
támogatások kedvezményezettjeinek 
legalább 1 %-át magában foglalja.

d) az a) pontban említett, évente 
elvégzendő ellenőrzések tekintetében 
kockázatelemzés alapján kontrollmintát 
állapítanak meg, abba véletlenszerű 
komponenst is belefoglalnak, és a 
kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az 
(EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] III. címe, 1. 
fejezetének 2. szakaszában említett 
támogatások kedvezményezettjeinek 
legalább 1 %-át magában foglalja. Az előző 
ponttól eltérve a tagállamok úgy 
dönthetnek, hogy a 0,5 %-os minimális 
ellenőrzési arányt csökkentik az egyes jogi 
aktusok vagy előírások, vagy a jogi 
aktusok vagy előírások egy csoportja 
szintjén, amennyiben a helyszíni 
ellenőrzés keretében ellenőrzött, 
véletlenszerűen vett minta meg nem 
felelési aránya az előző két igénylési 
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évben nem haladta meg a 2 %-ot.

Indokolás

Lehetővé kell tenni az 1 %-os minimum ellenőrzési arány csökkentését a feltételességre 
vonatkozó rendszerben, amennyiben az előző években a nem megfelelések mennyisége 
alacsony volt.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) rendelkeznek arról, hogy ne 
kerüljön sor igazgatási szankció 
kiszabására akkor, ha a meg nem felelés 
mis majornak tudható be.

c) rendelkeznek arról, hogy ne 
kerüljön sor igazgatási szankció 
kiszabására a következő esetekben:

i. a meg nem felelés oka vis maior;
ii. a meg nem felelés oka az illetékes 
hatóság vagy más hatóság hibája, és az 
igazgatási szankció által érintett 
személytől nem volt észszerűen elvárható, 
hogy a hibát feltárja;
iii. az érintett személy igazolni tudja 
az illetékes hatóság számára, hogy nem 
hibáztatható az (1) bekezdésben említett 
kötelezettségeknek való meg nem 
felelésért, illetve ha az illetékes hatóság 
más módon meggyőződött arról, hogy az 
érintett személy nem hibáztatható.

Indokolás

A 85. cikk (2) bekezdésének c) pontja megállapítja, hogy nem kerülhet sor igazgatási 
szankcióra akkor, ha a meg nem felelés vis maiornak tudható be. Az 57. cikk (3) bekezdése 
egyéb olyan eseteket sorol fel, amelyekben nem kerülhet sor szankcióra, például ha a meg 
nem felelés oka egy hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb pontok a 
feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
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86 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban a tagállamokban, ahol 
állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől 
függő önkéntes támogatást és 
állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési 
támogatást alkalmaznak, az állatokra 
vonatkozó jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeknek való meg 
nem felelés miatt kiszabott igazgatási 
szankció csak a kedvezményezett 
állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől 
függő önkéntes támogatását és 
állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési 
támogatását érintheti. Hasonló módon, a 
területre vonatkozó jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeknek, és/vagy a 
jó mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírásoknak való meg nem 
felelés miatt kiszabott igazgatási 
szankciók csak a kedvezményezett 
területalapú közvetlen kifizetéseit, 
valamint területalapú vidékfejlesztési 
támogatását érinthetik.

Indokolás

Jelenleg a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szankciók nem igazságosak és arányosak, 
különösen a különböző termelési ágazatokban működő gazdálkodók esetében 
(állattenyésztés/növénytermesztés). Például ha egy kevés állattal, de több száz hektárral 
rendelkező gazdaság nem felel meg az állattenyésztéssel kapcsolatos kölcsönös megfeleltetési 
követelményeknek, és a szankciót minden területalapú közvetlen kifizetésre és vidékfejlesztési 
kifizetésre alkalmazzák, akkor a büntetés az állatok számához képest túl nagynak tűnik. Ez 
fordítva is igaz, amikor a gazdaság csak néhány hektárral, de sok állattal rendelkezik. A 
feltételesség rendszerében meg kell változtatni ezt az igazságtalan helyzetet. Ezért az új 
albekezdést be kell illeszteni a 86. cikk (1) bekezdésének első albekezdését követően azon 
tagállamokra vonatkozóan, ahol állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől függő önkéntes 
támogatást és állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatást alkalmaznak.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni a feltárt meg nem felelés 
súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegét, valamint 
szándékos voltát. A kiszabott szankcióknak 
visszatartó erejűnek és arányosnak kell 
lenniük, és összhangban kell lenniük az e 
cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
kritériumokkal.

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni a feltárt meg nem felelés 
súlyosságát, mértékét, tartós jellegét, 
illetve ismétlődő jellegét. A kiszabott 
szankcióknak visszatartó erejűnek és 
arányosnak kell lenniük, és összhangban 
kell lenniük az e cikk (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumokkal.

Indokolás

A szándékosság megítélése rendkívül nehéznek bizonyult, és olyan ellentmondásos 
helyzetekhez vezethet, amelyekben a mezőgazdasági termelők megítélése nem egyenlő. Azt is 
szem előtt kell tartani, hogy a „szándékosság” meghatározása nem alkalmazható a 
támogatási programokra (az 57. cikk (3) bekezdésének 1. albekezdése nem említi a 
szándékosságot).

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke általános szabályként az e cikk 
(1) bekezdésében említett kifizetések 3 %-
a.

törölve

Indokolás

A bekezdésben megállapított 3 %-os szankcióra vonatkozó általános szabály túlságosan 
szigorú. Vagy a bekezdést kell törölni, vagy a szankciók lehetséges értékét kell 1 %-ra, 3 %-
ra, valamint 5 %-ra módosítani.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A tagállamok korai előrejelző rendszert 
hozhatnak létre a meg nem felelés olyan 
eseteire vonatkozóan, amelyek első 
alkalommal fordulnak elő, és kisebb 
súlyosságuk, kisebb mértékük vagy 
rövidebb időtartamuk miatt nem 
eredményeznek támogatáscsökkentést, 
illetve a támogatás köréből való kizárást. 
Amennyiben az elkövetkező három naptári 
évben végzett ellenőrzés során azt 
állapítják meg, hogy a meg nem felelés 
nem került orvoslásra, visszamenőleges 
hatállyal alkalmazni kell az első 
albekezdés szerinti csökkentést.

A tagállamok korai előrejelző rendszert 
hozhatnak létre a meg nem felelés olyan 
eseteire vonatkozóan, amelyek első 
alkalommal fordulnak elő, és kisebb 
súlyosságuk, kisebb mértékük vagy 
rövidebb időtartamuk miatt nem 
eredményeznek támogatáscsökkentést, 
illetve a támogatás köréből való kizárást. 
Amennyiben az elkövetkező három naptári 
évben végzett ellenőrzés során azt 
állapítják meg, hogy a meg nem felelés 
nem került orvoslásra, alkalmazni kell az 
első albekezdés szerinti csökkentést arra 
az évre vonatkozóan, amelyben feltárták, 
hogy nem orvosolták a meg nem felelést.

Indokolás

A korai előrejelző rendszer igazgatási szankcióit nem szabad visszamenőleges hatállyal 
alkalmazni, mivel a visszamenőleges szankciók rendkívül bonyolultnak bizonyulhatnak úgy a 
mezőgazdasági termelők, mint a közigazgatási szervek számára. Ezért elegendő csak arra az 
évre alkalmazni a szankciót, amelyben a nem megfelelés orvoslásának mellőzésére fény 
derült.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok közötti egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében, valamint 
azért, hogy a szankcionálási rendszer 
hatékony és visszatartó erejű legyen, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy e 
rendeletet a szankciók kiszámítására és 
alkalmazására vonatkozó további 
szabályokkal egészítse ki.

törölve

Indokolás

A tagállamoknak ismerniük kell minden, az igazgatási szankciókra vonatkozó szabályt a 
horizontális rendelet elfogadásának pillanatától kezdve. A felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok keretében hozott további intézkedések nincsenek összhangban a szubszidiaritás 
elvével, és tovább bonyolítják a KAP-tervek kidolgozásának folyamatát.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendszeresen 
tájékoztatják a Bizottságot a IV. cím II. 
fejezetében említett integrált rendszer 
alkalmazásáról. A Bizottság e témakörben 
eszmecseréket szervez a tagállamokkal.

(2) A Bizottság eszmecseréket szervez 
a tagállamokkal a IV. cím II. fejezetében 
említett integrált rendszerrel kapcsolatban.

Indokolás

Nem egyértelmű a cikkben, hogy a Bizottság milyen jellegű információt vár az integrált 
igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazásával kapcsolatban, és mikor. Ez pontosításra 
szorul.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az 57. cikknek megfelelően hozott 
intézkedésekkel kapcsolatos információk;

törölve

Indokolás

Nem egyértelmű, milyen információt vár a Bizottság az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével 
kapcsolatban. Ezt pontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a tagállamok által a Bizottsághoz 
eljuttatandó információk, dokumentumok, 
statisztikák és jelentések, valamint ezen 
értesítések határideje és módja.

törölve

Indokolás

Az adatrendszerek megtervezése szempontjából nagyon fontos előre ismerni milyen jellegű 
információra, dokumentumokra, stb. lesz majd szükség, valamint azok határidejét, és 
benyújtási módját.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96. cikk törölve
A kedvezményezettekre vonatkozó 
információk közzététele
(1) A [közös rendelkezésekről szóló 
(EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) 
bekezdésével] és e cikk (2), (3) és (4) 
bekezdésével összhangban a tagállamok 
biztosítják, hogy az alapokból származó 
támogatások kedvezményezettjeinek 
adatai évente utólag közzétételre 
kerüljenek.
(2) A [közös rendelkezésekről szóló 
(EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) 
bekezdése] adott esetben az EMVA és az 
EMGA kedvezményezettjeire is 
alkalmazandó, azonban a tagállami 
hozzájárulás összege és a 
társfinanszírozási arány – amelyeket a 
szóban forgó rendelet 44. cikke (3) 
bekezdésének h) és i) pontja határoz meg 
– az EMGA tekintetében nem 
alkalmazandó.
(3) E cikk alkalmazásában:
– „művelet”: intézkedések vagy 
beavatkozások;
– „helyszín”: „a kedvezményezett 
lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti 
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település, és – adott esetben – a postai 
irányítószám, illetve annak a települést 
azonosító része”.
(4) A szóban forgó rendelet 44. 
cikkének (3)–(5) bekezdésében említett 
információkat tagállamonként egyetlen 
weboldalon kell közzétenni. Az 
információknak az eredeti közzététel 
időpontjától számítva két évig kell 
elérhetőknek lenniük.
Az (EU) …/… rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. cikke 
(3) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett információkat a tagállamoknak 
nem kell közzétenniük, amennyiben az 
egy kedvezményezett által egy év alatt 
kapott támogatás összege legfeljebb 1250 
EUR.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
96 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96a. cikk
A kedvezményezettek közzététele

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapokból származó támogatások 
kedvezményezettjeinek adatai évente 
utólag közzétételre kerüljenek. A 
közzétételnek tartalmaznia kell:
a)  a kedvezményezett nevét, a 
következők szerint:
i. a családi nevet és az utónevet, 
amennyiben a kedvezményezett 
természetes személy;
ii. a bejegyzés szerinti teljes hivatalos 
nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi 
személy és az érintett tagállam 
jogszabályai szerint önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik;
iii. a társulás bejegyzés szerinti, illetve 



PE629.655v02-00 44/47 AD\1173975HU.docx

HU

egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, 
amennyiben a kedvezményezett önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
társulás;
b) a kedvezményezett lakóhelye vagy 
bejegyzési helye szerinti települést, és – 
adott esetben – a postai irányítószámot, 
illetve annak a települést azonosító részét;
c) az adott pénzügyi évben az egyes 
kedvezményezettek által kapott összegeket, 
az alapokból finanszírozott intézkedések 
mindegyike tekintetében;
d) a valamelyik alapból 
finanszírozott, a c) pont szerinti kifizetés 
alapjául szolgáló intézkedések jellegét és 
leírását.
Az első albekezdésben említett 
információkat tagállamonként egyetlen 
weboldalon kell közzétenni. Az 
információknak az eredeti közzététel 
időpontjától számítva két évig kell 
elérhetőeknek lenniük.
(2) Az EMVA-ból finanszírozott 
intézkedésekhez kapcsolódó – az (1) 
bekezdés első albekezdésének c) 
pontjában említett – kifizetések esetében a 
közpénzből származó teljes finanszírozási 
összeget – vagyis mind az uniós, mind a 
tagállami hozzájárulást – közzé kell tenni.
(3) A tagállamoknak nem kell 
közzétenniük az első albekezdés a) 
pontjában előírt módon a kedvezményezett 
nevét, amennyiben az egy 
kedvezményezett által egy év alatt kapott 
támogatás összege legfeljebb 1250 EUR.

Indokolás

A javasolt rendszerből adódó jelentős adminisztratív teher miatt jobb lenne fenntartani a 
jelenlegi rendszert az EMGA és az EMVA kedvezményezettjeinek közzétételére vonatkozóan 
(éves közzététel, a kifizető ügynökség adatközlési kötelezettsége, az adatok jelenlegi jegyzéke, 
egységes honlap az EMVA és az EMGA számára), kizárólag a horizontális rendelet alapján.

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
– szükség esetén – a 101. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendeletnek a 
benne előírt szabályokat illető eltérések 
vagy kiegészítések tekintetében való 
kiegészítéséről.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
– szükség esetén – a 101. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendeletnek a 
benne előírt szabályokat illető eltérések 
vagy kiegészítések tekintetében való 
kiegészítéséről. Ezeket a jogi aktusokat 
szükségességük felmerülését követően 
haladéktalanul meg kell alkotni.

Indokolás

Felmerülhetnek különböző, a kedvezményezettek érdekeit szolgáló eltérések és kiegészítések, 
tekintve, hogy nem lehet minden körülményre előre felkészülni. A vonatkozó jogi aktusokat a 
lehető legrövidebb időn belül el kell készíteni.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Indokolás

A 2021-es alkalmazási határidőt nehéz lesz elérni, figyelembe véve, hogy időben el kell 
fogadni a végrehajtási szabályokat, rendelkezésre kell állniuk a szükséges forrásoknak, és 
elegendő időnek kell rendelkezésre állnia az új informatikai rendszerek kifejlesztéséhez 
(monitoring, a célok elérése tekintetében tett előrehaladás nyilvántartása mutatók 
segítségével stb.).
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