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Módosítás 38
Laurenţiu Rebega

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 
vidékfejlesztéssel kapcsolatban 
megfogalmazott aggályaival.

Or. ro

Módosítás 39
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak tartózkodniuk 
kell olyan szabályok bevezetésétől, 
amelyek megnehezítik a 
kedvezményezettek számára az Európai 
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Mezőgazdasági Garanciaalap és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap használatát.

Or. en

Módosítás 40
Daniel Buda

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 
betartásával.

(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 elvégzett 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 
csökkentése céljából korlátozni kell az 
ilyen feladatok ellátására felhatalmazott 
hatóságok és szervek számát az egyes 
tagállamok alkotmányos előírásainak 
betartásával.

Or. ro

Módosítás 41
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Daniel Buda

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 szinten észlelt 
általános jellegű hiányosságok 
megszüntetése céljából, valamint a 
Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell 
az azokkal kapcsolatos bármilyen 
utókövetési intézkedésről. A kifizető 
ügynökségeknek el kell mélyíteniük 
tanácsadói szerepüket a mezőgazdasági 
termelőkkel kapcsolatban, törekedve az 
eljárások egyszerűsítésére és az európai 
szintű előírásoknak való megfelelésre.

Or. ro

Módosítás 42
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek az éves felső 
összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések 
szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi 

(14) Annak érdekében, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek az éves felső 
összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések 
szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 43
Daniel Buda

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 és az 
eljárások maximális 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.

Or. ro

Módosítás 44
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Annak érdekében, hogy biztosítva 
legyen az esélyegyenlőség a közös európai 
piacon, alapvető fontosságú a közvetlen 
kifizetések szintjének tagállamok közötti 
kiegyenlítése. Sürgős szükség van a 
közvetlen kifizetések tagállamok közötti 
igazságos etosztására.

Or. ro

Módosítás 45
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 mezőgazdasági 
erőforrások közép- és hosszú távon történő 
nyomon követéséhez, valamint a
természeti katasztrófák esetén szükséges 
helyzetfelméréshez és azonnali 
segítségnyújtáshoz szükséges eszközökkel, 
rendelkezni kell az agrometeorológiai 
rendszer használatáról, valamint a 
műholdas felvételek beszerzéséről és 
tökéletesítéséről.

Or. ro

Módosítás 46
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

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 modellel nem veszít 
jelentőségéből a kiadások jogszerűségének 
és szabályszerűségének ellenőrzése.

Or. en
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Módosítás 47
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az alapok kedvezményezettjei 
nevének nyilvánosságra hozatala 
hozzájárul az alapok felhasználásának 
nyilvánosság általi ellenőrzéséhez, és 
szükséges az Unió pénzügyi érdekei 
megfelelő szintű védelmének 
biztosításához. Ez annak révén valósul 
meg, hogy a nyilvánosságra hozatal 
megelőző hatással és visszatartó erővel bír, 
egyes kedvezményezetteket visszatart a 
szabályok megszegésétől, továbbá a kapott 
közpénzek felhasználása tekintetében 
erősíti a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét. Az érintett 
információk közzététele összhangban van 
az Európai Unió Bíróságának 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatával, 
valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendeletben meghatározott megközelítéssel 
is.

(66) Az alapok kedvezményezettjei 
nevének nyilvánosságra hozatala 
hozzájárul az alapok felhasználásának 
nyilvánosság általi ellenőrzéséhez, és 
szükséges az Unió pénzügyi érdekei 
megfelelő szintű védelmének 
biztosításához. Ez annak révén valósul 
meg, hogy a nyilvánosságra hozatal 
megelőző hatással és visszatartó erővel bír, 
egyes kedvezményezetteket visszatart a 
szabályok megszegésétől, továbbá a kapott 
közpénzek felhasználása tekintetében 
erősíti a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét, valamint segít 
az összeférhetetlenség elkerülésére 
vonatkozó szabályok betartásának 
biztosításában. Az érintett információk 
közzététele összhangban van az Európai 
Unió Bíróságának közelmúltbeli ítélkezési 
gyakorlatával, valamint a 966/2012/EU, 
Euratom rendeletben meghatározott 
megközelítéssel is. Azokban az esetekben, 
amelyekben a kedvezményezett gazdasági, 
rokonsági vagy egyéb viszonyban áll 
tagállami hatóságban dolgozó 
személyekkel, az erre vonatkozó 
információt is közzé lehet tenni.

Or. cs

Módosítás 48
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Ezzel összefüggésben megfelelően 
el kell ismerni a civil társadalom – ezen 
belül a média és a nem kormányzati 
szervezetek – által betöltött szerepet, 
valamint annak hozzájárulását a 
közigazgatási szervek csalás és 
közpénzekkel való visszaélés elleni 
ellenőrzési keretének megerősítéséhez.

(67) Ezzel összefüggésben megfelelően 
el kell ismerni a civil társadalom – ezen 
belül a média és a nem kormányzati 
szervezetek – által betöltött szerepet, 
valamint annak hozzájárulását a 
közigazgatási szervek csalás és 
közpénzekkel való visszaélés elleni 
ellenőrzési keretének megerősítéséhez, 
különösen azokban az esetekben,
amelyekben a kedvezményezett gazdasági, 
rokonsági vagy egyéb viszonyban áll 
valamely tagállami hatóságban dolgozó 
személyekkel, az erre vonatkozó 
információt is közzé lehet tenni.

Or. cs

Módosítás 49
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Az alapokból származó 
pénzeszközök felhasználásának nyilvános 
vizsgálatára vonatkozó célkitűzés elérése 
érdekében a kedvezményezetteket érintő 
információk bizonyos körét kötelező a 
nyilvánosság tudomására hozni. A szóban 
forgó információk között kell szerepelniük 
a kedvezményezett azonosító adatainak, az 
odaítélt összegnek és annak, hogy az 
összeg melyik alapból származik, valamint 
az érintett intézkedés céljának és 
jellegének. Az információkat úgy kell 
közzétenni, hogy az a lehető legkisebb 
mértékben ütközzön a 
kedvezményezetteknek a magánélet 
tiszteletben tartásához és különösen a 
személyes adatok védelméhez fűződő – az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. 
cikkében elismert – jogával.

(69) Az alapokból származó 
pénzeszközök felhasználásának nyilvános 
vizsgálatára vonatkozó célkitűzés elérése 
érdekében a kedvezményezetteket érintő 
információk bizonyos körét kötelező a 
nyilvánosság tudomására hozni. A szóban 
forgó információk között kell szerepelniük 
a kedvezményezett azonosító adatainak, az 
odaítélt összegnek és annak, hogy az 
összeg melyik alapból származik, valamint 
az érintett intézkedés céljának és 
jellegének. Amennyiben a 
kedvezményezett gazdasági, rokonsági 
vagy egyéb viszonyban áll valamely 
tagállami hatóságban dolgozó 
személyekkel, erről oly módon kell 
tájékoztatást adni, hogy az lehetővé tegye 
a nyilvánosság számára bármely 
lehetséges összeférhetetlenség felfedését.
Az információkat úgy kell közzétenni, 
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hogy az a lehető legkisebb mértékben 
ütközzön a kedvezményezetteknek a
magánélet tiszteletben tartásához és 
különösen a személyes adatok védelméhez 
fűződő – az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkében elismert –
jogával.

Or. cs

Módosítás 50
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a mezőgazdasági üzemet jelentős 
mértékben sújtó természeti katasztrófa;

Or. ro

Módosítás 51
Bronis Ropė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a helyi, vidéki közösségek, 
valamint hasonló, az EU rendelet [CPR] 
25. cikke által közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztésként meghatározott 
LEADER műveleteket végrehajtó 
szereplők közvetett költségei és közvetlen, 
személyzeti költségei;

Or. en

Módosítás 52
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Laurenţiu Rebega

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 február 15-i 
határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
foglaltak szerint kivételes esetben június 1-
jéig meghosszabbíthatja.

Or. ro

Módosítás 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 február 15-i 
határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
foglaltak szerint kivételes esetben május 1-
jéig meghosszabbíthatja.

Or. en

Indokolás

A teljesítményjelentés teljesítésére, tanúsítására és irányítóbizottsági eljárására rendelkezésre 
álló, négy hónapos időkeret így rövidebb lenne, mint a jelenlegi, a II. pillérben megszabott 
jelentéstételi időkeret. Ez nehézségeket okozhat, ezért elkerülendő a hosszabbítás 
lehetőségének korlátozása. 

Módosítás 54
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Módosítás 55
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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, 
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amelyek meghatározzák az egyes 
tagállamok határértékeit. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 57
Iratxe García Pérez

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

Or. es

Módosítás 58
Laurenţiu Rebega

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 

törölve
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fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Or. ro

Módosítás 59
Laurenţiu Rebega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiigazítási arány csak a mezőgazdasági 
termelőknek juttatott, az adott naptári 
évben 2000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetésekre alkalmazandó.

Or. ro

Módosítás 60
Bronis Ropė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiigazítási arány csak a mezőgazdasági 
termelőknek juttatott, az adott naptári 
évben 2000 eurót meghaladó közvetlen 
kifizetésekre alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 62
Bronis Ropė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63
Bronis Ropė

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;
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Or. en

Módosítás 64
Bronis Ropė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65
Iratxe García Pérez

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 a 
regionális beavatkozási programra kell 
fordítani, valamint azokat le kell vonni a 
végső kiadásigazoló nyilatkozatban 
szereplő közkiadások összegéből.

Or. es

Módosítás 66
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
vagy regionális beavatkozási 
programokhoz kapcsolódóan időközi 
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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.

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.

Or. es

Módosítás 67
Iratxe García Pérez

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] 52. 
cikkével összhangban történik, akkor a 
kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell 
tüntetni az illetékes 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.

Or. es

Módosítás 68
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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.

Or. es

Módosítás 69
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
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.
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Or. en

Módosítás 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

Módosítás 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok akkreditált kifizető 
ügynökségeknél merültek fel,

törölve

Or. en

Módosítás 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak,

b) a) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak,

Or. en
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Módosítás 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (EU)…/… rendeletben [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] említett
beavatkozástípusok esetében:

c) b) az (EU)…/… rendeletben [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 
említett beavatkozástípusok esetében:

Or. en

Módosítás 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés c) pontjának i. alpontja 
nem alkalmazandó az (EU)…/… 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] említett beavatkozástípusok 
kedvezményezettjei részére fizetett 
előlegekre.

Az első bekezdés b) pontjának i. alpontja 
nem alkalmazandó az (EU)…/… 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] említett beavatkozástípusok 
kedvezményezettjei részére fizetett 
előlegekre.

Or. en

Módosítás 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(A magyar változatot nem érinti.)
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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.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő rugalmasságot kell tanúsítania a tagállami igazolások figyelembe 
vételekor. A szélsőséges időjárási körülményeket például mindig kielégítő indokként kell 
kezelni.

Módosítás 76
Daniel Buda

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 
hiányosságok által érintett, tagállamok 
általi kifizetésekre. Szigorúan csak az 
érintett intézkedésekre vagy programokra 
alkalmazandó – nem az egész 
finanszírozási csomagra – 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.

Or. ro
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Módosítás 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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;

Or. en

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 78
Laurenţiu Rebega

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;

Or. ro

Módosítás 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
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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.

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.

Or. en

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 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 azon a költségnyilatkozatok 
részleteire vonatkozó feltételekkel való 
kiegészítése céljából, amelyek fennállása 
mellett az alapok bizonyos kiadásai és 
bevételei kompenzálandók.

Or. en

Indokolás

Ez a felhatalmazás túlságosan széleskörű. Le kell szűkíteni a hatáskörét például a 
költségnyilatkozatok feltételeire, különben a felhatalmazás lehetőséget nyújtana egy 
elfogadott KAP stratégiai terv támogatási kiadásainak ellehetetlenítésére.

Módosítás 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
tagállamokban különösen az alábbiak 
ellenőrzése érdekében:

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 
tagállamokban – a feltételrendszer 
ellenőrzésének kivételével – különösen az 
alábbiak ellenőrzése érdekében:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.
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Or. en

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 szabálytalanságok meghatározását a szubszidiaritás elvének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak kell elvégezniük.

Módosítás 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket. A feltételrendszerre 
vonatkozó pénzügyi korrekciókat a nem 
alkalmazott adminisztratív szankciókból 
eredő számolt hiány alapján kell 
megállapítani. Amennyiben ennek 
kiszámolása aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel, átalánykorrekció 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szerint az átalány-számítás az egyetlen elfogadható módja a pénzügyi korrekciók 
megállapításának. A feltételrendszer esetében azonban lehetőséget kell nyújtani az uniós 
jogszabályoknak nem megfelelő kiadások kiszámítására ugyanúgy, ahogy jelenleg az 
igazgatási szankciók mellőzéséből eredő pénzügyi kár kockázatértékelése történik. Így 
pontosabban meghatározható lenne az Uniónak okozott pénzügyi kár, mint az 
átalánykorrekcióval.

Módosítás 84
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben leírtaknak megfelelően a 
tagállamok minden, a kedvezményezett 
által elkövetett függőben levő 
szabálytalanságokból eredő jogosulatlan 
költséget levonnak az adott 
kedvezményezettnek a kifizető ügynökség 
által a jövőben kiutalandó kifizetésből.

Or. es

Módosítás 85
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Módosítás 86
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA keretében nyújtott uniós Az EMVA keretében nyújtott uniós 
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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.

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.

Or. es

Módosítás 87
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e cikkben leírtaknak 
megfelelően a tagállamok minden, a 
kedvezményezett által elkövetett függőben 
levő szabálytalanságokból eredő 
jogosulatlan költséget levonnak az adott 
kedvezményezettnek a kifizető ügynökség 
által a jövőben kiutalandó kifizetésből.

Or. es

Módosítás 88
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az A tagállamok biztosítják, hogy az 



AM\1171029HU.docx 29/57 PE631.861v01-00

HU

ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet.

ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet az 
ellenőrzött parcellák méretének 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A területmegfigyelő rendszer segítségével a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az 
ellenőrzések során a nagyobb méretű parcellákra összpontosítsanak. Bizonyos tagállamokban 
magas a 0,5 hektárnál kisebb parcellák száma, amely a kis parcellákra vonatkozó 100 %-os 
nyomonkövetési fellépéseket kíván meg a megfigyelő rendszer képeinek viszonylag alacsony 
felbontása miatt. Ez mind az idő szempontjából, mind pénzügyi szempontból nehézségeket 
okozna. A kis parcellák nem jelentenek komoly pénzügyi kockázatot az uniós költségvetésre, 
viszont aránytalanul nagy pénzügyi és adminisztratív terheket rónak a tagállamokra. 

Módosítás 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 biztosítják, hogy az 
ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet az 
általuk legalkalmasabbnak ítélt módon.

Or. en

Indokolás

Fontos szem előtt tartani a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Elkerülendő, hogy a 
tagállamok és a Bizottság ellenőrzési szabályainak keveredése további adminisztratív terheket 
rójon a tagállamokra és a kedvezményezettekre. A tagállamoknak nem szükséges az ismétlődő 
és megbízható kedvezményezetteket évről évre ellenőrizniük, ehelyett inkább a kockázatokra 
és a csalárd kedvezményezettekre, valamint a hatékony és költséghatékony ellenőrzési 
rendszerek bevezetéséhez szükséges eszközök biztosítására kell összpontosítaniuk. 

Módosítás 90
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések szintje arányos legyen a 
hatékony kockázatkezeléshez szükséges 
szinthez képest.

Or. ro

Módosítás 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
feltételeket.

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 
feltételeket. A tagállamok további, 
részletesebb, nemzeti jogszabályokat is 
alkothatnak a mesterségesen kialakított 
feltételekkel kapcsolatban.

Or. en

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 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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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 rendeletben meghatározott, a juh-
és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási 
rendszere34;

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 rendeletben meghatározott, a juh-
és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási 
rendszere34 , illetve a Tanács 2008/71/EK 
irányelvében vagy egyéb használatban 
levő, állatokra vonatkozó adatbázisban 
meghatározott, a sertések azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer.

_________________ _________________

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

Or. en

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 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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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.

Or. en

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 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
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 

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 
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való betekintést. való betekintést. Az adatbázisokból 
származó releváns információ 
szolgáltatása összefoglaló jelentések 
formájában is történhet.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Or. en

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 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés
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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.

Or. en

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 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. cikk törölve

Hatály és fogalommeghatározások

(1) Ez a fejezet – annak megállapítása 
végett, hogy az EMGA finanszírozási 
rendszerébe tartozó ügyletek ténylegesen 
megvalósultak-e, illetve azok végrehajtása 
szabályszerű volt-e – szabályokat állapít 
meg az EMGA finanszírozási 
rendszeréhez közvetve vagy közvetlenül 
kapcsolódó kifizetések jogosultjai vagy 
azok képviselői (a továbbiakban: a 
vállalkozások) kereskedelmi 
dokumentumainak vizsgálatára.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az e 
cím II. fejezetében és az (EU)…/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] III. címének III. fejezetében 
említett integrált rendszer hatálya alá 
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tartozó beavatkozásokra. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 100. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
célból, hogy a rendeletet kiegészítse azon 
intézkedések listájával, amelyek –
kialakításuk és kontrollkövetelményeik 
miatt – alkalmatlanok a kereskedelmi 
dokumentumok vizsgálata révén 
elvégzendő további utólagos kontrollra, és 
ezért nem tartoznak az e fejezet szerinti 
ellenőrzés hatálya alá.

(3) E fejezet alkalmazásában:

a) „kereskedelmi dokumentum”: a 
vállalkozás üzleti tevékenységével 
összefüggő minden könyv, nyilvántartás, 
elismervény és igazoló dokumentum, 
számla, termelés- és minőség-
nyilvántartás, levelezés, valamint 
mindenfajta kereskedelmi adat, beleértve 
az elektronikusan tárolt adatokat, 
amennyiben ezek a dokumentumok vagy 
adatok közvetlenül vagy közvetve az (1) 
bekezdésben említett ügyletekhez 
kapcsolódnak;

b) „harmadik fél”: minden 
természetes, illetve jogi személy, aki, 
illetőleg amely az EMGA finanszírozási 
rendszerében végrehajtott ügyletekkel 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba 
hozható.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
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75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve

Tagállamok által elvégzett vizsgálatok

(1) A tagállamok a vizsgálandó 
ügyletek jellegét figyelembe véve 
módszeresen elvégzik a vállalkozások 
kereskedelmi dokumentumainak 
vizsgálatát. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy a vizsgálatnak alávetendő 
vállalkozások úgy kerüljenek 
kiválasztásra, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítva legyen a 
szabálytalanságok megelőzésére és 
feltárására irányuló intézkedések 
hatékonysága. A kiválasztás során többek 
között figyelembe kell venni a 
vállalkozásoknak az említett rendszeren 
belüli pénzügyi jelentőségét, valamint 
egyéb kockázati tényezőket.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
vizsgálatot adott esetben ki kell terjeszteni 
azokra a természetes és jogi személyekre, 
akikkel, illetve amelyekkel a vállalkozások 
társultak, valamint minden más olyan 
természetes, illetve jogi személyre, aki, 
illetve amely tekintetében ez a 76. cikkben 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
érdekében fontos lehet.

(3) Az e fejezet alapján végzett 
vizsgálat nem sérti a 47. és a 48. cikk 
alapján végzett ellenőrzéseket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 99
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve

Keresztellenőrzések

(1) A vizsgálat tárgyát képező 
elsődleges adatok pontosságáról a 
felmerülő kockázat mértékéhez igazodó 
számú – szükség esetén harmadik felek 
kereskedelmi dokumentumaira is 
kiterjedő – keresztellenőrzéssel kell 
meggyőződni, amely a következőkből áll:

a) a szállítók, ügyfelek, fuvarozók és 
egyéb harmadik felek kereskedelmi 
dokumentumaival történő 
összehasonlítások;

b) szükség esetén a készletek 
mennyiségének és jellegének fizikai 
ellenőrzése;

c) az EMGA finanszírozási 
rendszerén belül végrehajtott ügyletekhez 
vezető vagy azok következtében keletkező 
pénzmozgások nyilvántartásával történő 
összehasonlítások;

d) a könyvvitellel, illetve a pénzügyi 
mozgások nyilvántartásával kapcsolatban 
a vizsgálat idején végzett olyan 
ellenőrzések, amelyek bizonyítják, hogy a 
kifizető ügynökség birtokában levő, a 
kedvezményezett támogatásának 
kifizetését igazoló okmányok pontosak.

(2) Amennyiben a vállalkozások –
uniós vagy nemzeti rendelkezéseknek 
megfelelően – a készletről külön 
nyilvántartást kötelesek vezetni, az ilyen 
nyilvántartás vizsgálatának adott esetben 
ki kell terjednie a kereskedelmi 
dokumentumokkal és szükség szerint a 
tényleges készletmennyiségekkel történő 
összehasonlításra.

(3) Az ellenőrizendő ügyletek 
kiválasztása során maradéktalanul 
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figyelembe kell venni a felmerülő 
kockázat mértékét.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77. cikk törölve

Hozzáférés a kereskedelmi 
dokumentumokhoz

(1) A vállalkozásért felelős 
személyeknek vagy egy harmadik félnek 
gondoskodnia kell arról, hogy minden 
kereskedelmi dokumentumot és kiegészítő 
információt a vizsgálatért felelős 
tisztviselők, illetve a nevükben a vizsgálat 
elvégzésére felhatalmazott személyek 
rendelkezésére bocsássanak. Az 
elektronikusan tárolt adatokat megfelelő 
adathordozó eszközön kell rendelkezésre 
bocsátani.

(2) A vizsgálatért felelős tisztviselő 
vagy a nevében a vizsgálat elvégzésére 
felhatalmazott személy kérheti, hogy az 
(1) bekezdésben említett dokumentumok 
kivonatát vagy másolatát a rendelkezésére 
bocsássák.

(3)

Amennyiben az e fejezet szerint végzett 
vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
vállalkozás által vezetett kereskedelmi 



AM\1171029HU.docx 39/57 PE631.861v01-00

HU

dokumentumok nem felelnek meg a 
vizsgálat céljára, a vállalkozást utasítani 
kell arra, hogy a jövőben a vizsgálatért 
felelős tagállam által előírt módon készítse 
el ezeket a dokumentumokat, az érintett 
ágazatra vonatkozóan más rendeletekben 
megállapított kötelezettségek sérelme 
nélkül.

A tagállamok meghatározzák, hogy mely 
időponttól kell a dokumentumokat ilyen 
módon elkészíteni.

Amennyiben az e fejezet alapján 
vizsgálandó kereskedelmi dokumentumok 
mindegyike vagy azok egy része olyan –
akár az Unió területén belül, akár azon 
kívül elhelyezkedő – vállalkozásnál 
található, amely ugyanabba a 
kereskedelmi csoportba, társaságba vagy 
egységes alapon irányított vállalkozások 
társulásába tartozik, mint a vizsgált 
vállalkozás, az említett kereskedelmi 
dokumentumokat a vállalkozásnak a 
vizsgálat végrehajtásáért felelős 
tagállamok által meghatározott helyen és 
időpontban a vizsgálatért felelős 
tisztviselők rendelkezésére kell bocsátania.

(4) A tagállamok biztosítják a 
vizsgálatért felelős tisztviselők jogát a 
kereskedelmi dokumentumok 
lefoglalására, illetve lefoglaltatására. Ezt 
a jogot a vonatkozó nemzeti rendelkezések 
kellő figyelembevételével kell gyakorolni, 
az iratok lefoglalására vonatkozó 
büntetőeljárási szabályok alkalmazásának 
sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.
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Módosítás 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78. cikk törölve

Kölcsönös segítségnyújtás  

(1)

A tagállamok az e fejezet szerinti vizsgálat 
végrehajtásában segítséget nyújtanak 
egymásnak a következő esetekben:

a) ha a vállalkozás vagy a harmadik 
fél más tagállamban rendelkezik 
székhellyel, mint ahol a szóban forgó 
összeg kifizetése vagy átvétele történt, 
illetve történnie kellett volna;

b) ha a vállalkozás vagy a harmadik 
fél más tagállamban rendelkezik 
székhellyel, mint ahol a vizsgálathoz 
szükséges dokumentumok és adatok 
találhatók.

A Bizottság összehangolhatja a két vagy 
több tagállam közötti kölcsönös 
segítségnyújtást magukban foglaló közös 
intézkedéseket.

(2) A tagállamok megküldenek a 
Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben 
feltüntetik azokat a harmadik országban 
székhellyel rendelkező vállalkozásokat, 
amelyek esetében a szóban forgó összeg 
kifizetése vagy átvétele az adott 
tagállamban történt, illetve kellett volna 
történnie.

(3)

Amennyiben egy vállalkozással 
kapcsolatban a 75. cikkel összhangban 
végzett vizsgálat során egy másik tagállam 
további tájékoztatást igényel, különös 
tekintettel a 76. cikk szerinti 
keresztellenőrzésekre, egyedi vizsgálati 
kérelmek nyújthatók be az indok 
megjelölésével.
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A vizsgálati kérelmeket a kézhezvételüket 
követően legkésőbb hat hónapon belül 
teljesíteni kell; a vizsgálat eredményéről 
haladéktalanul tájékoztatni kell a 
kérelmező tagállamot.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79. cikk törölve

Programozás

(1) A tagállamok vizsgálati 
programokat dolgoznak ki a soron 
következő vizsgálati időszakban a 75. 
cikknek megfelelően végrehajtandó 
vizsgálatokhoz.

(2) A tagállamok minden évben április 
15-e előtt megküldik a Bizottságnak az (1) 
bekezdésben említett programjukat, és 
meghatározzák a következőket:

a) a vizsgálatnak alávetendő 
vállalkozások száma és azok 
ágazatonkénti lebontása a hozzájuk 
kapcsolódó összegek alapján;

b) a program kidolgozására 
elfogadott kritériumok..

(3) Ha a Bizottság nyolc héten belül 
nem tette meg észrevételeit, a tagállamok 
végrehajtják az általuk kidolgozott és a 
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Bizottságnak továbbított programokat.

(4) A (3) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó a program tagállamok 
általi módosításaira.

(5) A Bizottság bármikor kérheti, hogy 
a tagállam egy adott vállalkozási 
kategóriával egészítse ki programját.

(6)

Azokat a vállalkozásokat, amelyek 
bevételeinek, illetve kifizetéseinek összege 
40 000 EUR-nál kisebb, az e fejezetben 
előírt vizsgálatnak csak akkor kell 
alávetni, ha annak konkrét indokai 
vannak, amelyeket vagy a tagállamoknak 
kell az (1) bekezdésben említett éves 
programjukban feltüntetni, vagy a 
Bizottságnak az említett program esetleges 
javasolt módosításában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 101. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az első albekezdésben 
meghatározott összeghatár módosítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80. cikk törölve
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Külön szervezeti egységek

(1)

Minden tagállamban külön szervezeti 
egységet kell kijelölni, amely e fejezet 
alkalmazásának monitoringjáért felel. 
Ezek a szervezeti egységek felelősek 
mindenekelőtt a következőkért:

a) az e fejezetben előírt vizsgálatnak a 
szóban forgó külön szervezeti egység által 
közvetlenül alkalmazott tisztviselők 
közreműködésével történő végrehajtása; 
vagy

b) az egyéb szervezeti egységekhez 
tartozó tisztviselők által végzett vizsgálatok 
összehangolása és általános felügyelete.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, 
hogy az e fejezet szerint végrehajtandó 
vizsgálatok elvégzése a külön szervezeti 
egységek és más nemzeti szervezeti 
egységek között megosztva történjen, 
feltéve, hogy azok összehangolásáért az 
előbbi felelős.

(2) Az e fejezet alkalmazásáért felelős 
szervezeti egységet vagy szervezeti 
egységeket oly módon kell megszervezni, 
hogy azok a kifizetésekért és a kifizetések 
előtt végrehajtott vizsgálatért felelős 
szervezeti egységtől vagy szervezeti egység 
részlegétől függetlenek legyenek.

(3) Az (1) bekezdésben említett külön 
szervezeti egységnek meg kell tennie 
minden szükséges intézkedést, és a 
szervezeti egységet az érintett tagállamnak 
az e fejezetben említett összes feladat 
ellátásához szükséges hatáskörrel fel kell 
ruháznia.

(4) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak azon természetes, 
illetve jogi személyek szankcionálására, 
akik/amelyek elmulasztják az e fejezetből 
fakadó kötelezettségeik teljesítését.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

81. cikk törölve

Jelentések

(1)

A tagállamok a vizsgálati időszakot követő 
január 1-je előtt részletes jelentést 
küldenek a Bizottságnak e fejezet 
alkalmazásáról.

Az első albekezdésben említett jelentésnek 
tartalmaznia kell egy áttekintést a 78. cikk 
(3) bekezdésében említett vizsgálati 
kérelmekről és a kérelmek nyomán 
elvégzett vizsgálatok eredményéről.

(2) A tagállamok és a Bizottság 
rendszeres véleménycserét folytatnak e 
fejezet alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. cikk törölve

Információhoz való hozzáférés és a 
Bizottság által végzett vizsgálatok

(1) A Bizottság tisztviselői a vonatkozó 
nemzeti jognak megfelelően jogosultak 
hozzáférni minden, akár az e fejezet 
alapján szervezett vizsgálat céljából, akár 
azt követően kiállított dokumentumhoz és 
a tárolt adatokhoz, ideértve az 
adatfeldolgozó rendszerekben tárolt 
adatokat is. Kérésre ezeket az adatokat 
megfelelő adathordozó eszközön 
rendelkezésre kell bocsátani.

(2) A 75. cikkben említett 
vizsgálatokat a tagállamok tisztviselői 
hajtják végre. A Bizottság tisztviselői részt 
vehetnek az említett vizsgálatokban. Ők 
maguk nem gyakorolhatják a nemzeti 
tisztviselőkre ruházott vizsgálati 
hatásköröket; azonban a tagállamok 
tisztviselőivel azonos jog illeti meg őket az 
adott helyiségekbe való bejutás és az 
érintett iratokhoz való hozzáférés 
tekintetében.

(3)

A 78. cikk alapján végzett vizsgálatok
esetében a megkereső tagállam tisztviselői 
a megkeresett tagállam hozzájárulásával 
jelen lehetnek a megkeresett tagállamban 
folyó vizsgálatnál, és az említett tagállam 
tisztviselőivel azonos jog illeti meg őket az 
adott helyiségekbe való bejutás és az 
érintett dokumentumokhoz való 
hozzáférés tekintetében.

A megkereső tagállamnak a megkeresett 
tagállamban folyó vizsgálatok 
elvégzésekor jelen lévő tisztviselőinek 
bármikor tudniuk kell igazolni hivatalos 
minőségüket. A vizsgálatokat minden 
esetben a megkeresett tagállam tisztviselői 
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hajtják végre.

(4) A 883/2013/EU, Euratom, a 
2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/EK, 
Euratom és az (EU) 2017/1939 rendelet 
rendelkezéseinek sérelme nélkül, abban az 
esetben, ha a büntetőeljárásra vonatkozó 
nemzeti rendelkezések bizonyos 
eljárásokat a nemzeti jog által külön 
kijelölt tisztviselők számára tartanak fenn, 
ezekben az eljárásokban sem a Bizottság 
tisztviselői, sem a tagállam (3) 
bekezdésben említett tisztviselői nem 
vehetnek részt. Semmilyen körülmények 
között nem vehetnek részt különösen a 
személyek otthonában a tagállam 
büntetőjoga szerint végzett 
házkutatásokban, és a személyeknek az 
érintett tagállam büntetőjoga szerint 
történő hivatalos kihallgatásában. Az ezek 
nyomán szerzett információkhoz azonban 
hozzáférhetnek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.

Módosítás 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83. cikk törölve

Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadja az e fejezet egységes 
alkalmazására irányuló rendelkezéseket, 
különösen a következőkkel kapcsolatban:
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a) a 75. cikkben említett vizsgálat 
végrehajtása, ami a vállalkozások 
kiválasztását, a vizsgálat mértékét és 
ütemtervét illeti;

b) a kereskedelmi dokumentumok 
megőrzése, a megőrzendő dokumentumok 
vagy a nyilvántartandó adatok típusai;

c) a 78. cikk (1) bekezdésében 
említett közös intézkedések végrehajtása 
és koordinálása;

d) az e fejezet szerinti kérelmek 
tartalmára, formájára és benyújtásának 
módjára, az értesítések tartalmára, 
formájára és módjára, valamint az e 
fejezet szerinti információk tartalmára, 
formájára, bejelentésére, benyújtására és 
cseréjére vonatkozó részletes információk 
és előírások;

e) az e rendelet szerint információk 
közzétételének feltételei és módja vagy 
azok Bizottság általi terjesztésére vagy a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
konkrét szabályok és feltételek;

f) a 80. cikkben említett külön 
szervezeti egység hatáskörei;

g) a 81. cikkben említett jelentések és 
az e fejezet szerinti egyéb értesítések 
tartalma.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata részletes követelményekkel szolgál az ügyletek vizsgálatára vonatkozóan 
(74.-től 83. cikkig). Ezen ügyletek kis száma miatt úgy jelenleg, mint a jövőben 
megkérdőjelezhető e szigorú ellenőrzési rendszer szükségessége. Alternatív megoldásként 
lehetővé lehetne tenni a tagállamok számára az ügyletek vizsgálatának mellőzését, 
amennyiben azok száma egy bizonyos határérték alatt marad.
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Módosítás 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 minimum ellenőrzési 
rátát 0,5 %-ra csökkentik az egyes 
követelmény, előírás, jogi aktus vagy a 
feltételrendszer adott területének szintjén, 
amennyiben a helyszínen vett 
véletlenszerű mintában a nem megfelelés 
aránya nem haladja meg a 2 %-ot a két 
megelőző igénylési évben.

Or. en

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 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

c) rendelkeznek arról, hogy ne 
kerüljön sor igazgatási szankció 
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mis majornak tudható be. kiszabására a következő esetekben:

Or. en

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 a hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt pontok a 
feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) akkor, ha a meg nem felelés vis 
maiornak tudható be.

Or. en

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 a hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt pontok a 
feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a meg nem felelés oka az illetékes 
hatóság vagy más hatóság hibája, és az 
igazgatási szankció által érintett 
személytől nem volt ésszerűen elvárható, 
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hogy a hibát észrevegye;

Or. en

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 a hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt pontok a 
feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Or. en

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 a hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt pontok a 
feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Azokban a tagállamokban, ahol állatokra 
vonatkozó termeléstől függő önkéntes 
támogatás és állatokra vonatkozó 
vidékfejlesztési támogatás kerül 
alkalmazásra, az állatokra vonatkozó 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeknek való nem megfelelésért 
járó igazgatási szankció csak a 
kedvezményezett állatokra vonatkozó 
termeléstől függő önkéntes támogatását és 
állatokra vonatkozó vidékfejlesztési 
támogatását érintheti. Hasonló módon, a 
területre vonatkozó jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeknek vagy a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra 
vonatkozó előírásoknak való nem 
megfelelésért járó igazgatási szankciók 
csak a kedvezményezett területekre 
vonatkozó közvetlen kifizetéseit, illetve 
területre vonatkozó vidékfejlesztési 
támogatását érintheti.

Or. en

Justification

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Módosítás 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
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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.

vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni a feltárt meg nem felelés 
súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, 
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.

Or. en

Indokolás

A szándékosság megítélése rendkívül nehéznek bizonyult, és olyan ellentmondásos 
helyzetekhez vezethet, amelyekben a mezőgazdasági termelők megítélése nem egyenletes. 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 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Or. en

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 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
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86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, amelyben a nem megfelelés 
orvoslásának mellőzésére fény derült.

Or. en

Indokolás

A korai előrejelző rendszer 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 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás0

(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 

törölve
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szabályokkal egészítse ki.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 IV. cím II. fejezetében említett integrált 
rendszer alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által a Bizottsághoz 
eljuttatandó információk, dokumentumok, 
statisztikák és jelentések, valamint ezen 
értesítések határideje és módja.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 120
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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, 
ideértve a kedvezményezettet tagállami 
hatóságban dolgozó személyekhez fűző 
gazdasági, rokonsági vagy egyéb 
viszonyokat is. 
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Or. cs

Módosítás 121
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 
három havonta utólag közzétételre 
kerüljenek.

Or. en

Módosítás 122
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. Amennyiben ez 
az információ a kedvezményezettet 
tagállami hatóságban dolgozó 
személyekhez fűző gazdasági, rokonsági 
vagy egyéb viszonyokra is vonatkozik, 
ezeknek az adatoknak a közzététel 
időpontjától számítva legalább öt évig kell 
elérhetőknek lenniük.

Or. cs
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Módosítás 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 felmerülése után azonnal 
meg kell fogalmazni.

Or. en

Indokolás

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