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Módosítás 103
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A reformnak biztosítania kell, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 208. cikkével 
összhangban a – többek között az ENSZ 
és egyéb nemzetközi szervezetek égisze 
alatt jóváhagyott – fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseket a KAP 
figyelembe vegye. Az e rendeletben hozott 
intézkedések nem veszélyeztethetik a 
fejlődő országok, és elsősorban a 
legkevésbé fejlett országok élelmiszer-
termelési kapacitását és hosszú távú 
élelmezésbiztonságát, és azoknak hozzá 
kell járulniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése terén az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendeletet az élelmezésbiztonság 
uniós szakpolitikai keretének 
(COM(2010)0127) fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseivel 
összhangban kell végrehajtani, különös 
tekintettel annak biztosítására, hogy a 
KAP-intézkedések bevezetése ne 
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veszélyeztesse a fejlődő országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, valamint e 
népességek azon képességét, hogy 
élelmiszerekből önellátóak legyenek, 
teljesítve az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 208. cikke szerinti, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájával 
kapcsolatos kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 105
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A KAP reformjának egyik fő 
célkitűzése és fő követelménye az 
adminisztratív terhek csökkentése. A 
tagállamokra és a kedvezményezettekre 
nehezedő jövőbeni adminisztratív terhet 
reális tűréshatárok és de minimis 
korlátozások bevezetése, valamint a 
bizalom és az ellenőrzés közötti egyensúly 
megteremtése révén ésszerű szinten kell 
tartani. Az adminisztratív terhek 
csökkentésének részeként kellően 
figyelembe kell venni az ellenőrzések 
adminisztratív és egyéb költségeit 
valamennyi szinten, továbbá jutalmazni 
kell a hatékony adminisztratív és 
ellenőrzési rendszereket.  A legfontosabb 
cél az adminisztratív költségek 
csökkentése, valamint a mezőgazdasági 
termelőkre és az igazgatási egységekre 
nehezedő adminisztratív terhek ésszerű 
szinten tartása.

Or. de
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Módosítás 106
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
e rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek a kiegészítése vagy 
módosítása céljából a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kifizető ügynökségek és a koordináló 
szervek akkreditálására, a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer tartalmára, az állami 
intervenció keretében uniós 
költségvetésből finanszírozott 
intézkedésekre, az állami intervencióval 
kapcsolatos műveletek értékelésére, a 
tagállamok részére történő visszatérítések 
csökkentéseire és felfüggesztésére, az 
alapok keretében a kiadások és bevételek 
kiegyenlítésére, az adósságok 
visszafizettetésére, a kedvezményezettekre 
a jogosultsági feltételek be nem tartása 
esetén alkalmazott szankciókra, a 
biztosítékokra vonatkozó szabályokra, az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
működésére, az ügyletek vizsgálata köréből 
kizárt intézkedésekre, a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciókra, az állandó gyepterületek
fenntartására vonatkozó szabályokra, az 
euróövezeten kívüli tagállamok által 
alkalmazandó meghatározó ügyleti tényre 
és átváltási árfolyamra vonatkozó 
szabályokra, valamint a KAP keretében 
elfogadott intézkedések közös értékelési 
keretének a tartalmára vonatkozóan.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, szakértői 
szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésekor és kidolgozásakor 
a Bizottságnak gondoskodnia kell a 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
e rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek a kiegészítése vagy 
módosítása céljából a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kifizető ügynökségek és a koordináló 
szervek akkreditálására, a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer tartalmára, az állami 
intervenció keretében uniós 
költségvetésből finanszírozott 
intézkedésekre, az állami intervencióval 
kapcsolatos műveletek értékelésére, a 
tagállamok részére történő visszatérítések 
csökkentéseire és felfüggesztésére, az 
alapok keretében a kiadások és bevételek 
kiegyenlítésére, az adósságok 
visszafizettetésére, a kedvezményezettekre 
a jogosultsági feltételek be nem tartása 
esetén alkalmazott szankciókra, a 
biztosítékokra vonatkozó szabályokra, az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
működésére, az ügyletek vizsgálata köréből 
kizárt intézkedésekre, a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciókra, az állandó legelők
fenntartására vonatkozó szabályokra, az 
euróövezeten kívüli tagállamok által 
alkalmazandó meghatározó ügyleti tényre 
és átváltási árfolyamra vonatkozó 
szabályokra, valamint a KAP keretében 
elfogadott intézkedések közös értékelési 
keretének a tartalmára vonatkozóan. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és kidolgozásakor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
kapcsolódó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
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kapcsolódó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

történő eljuttatásáról.

(E módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

A „ állandó gyepterület” (korábban legelő) meghatározása nem veszi kellőképpen figyelembe 
a nyers takarmány legeltetését, amikor a takarmányövény lehet szálastakarmány is, nem 
kizárólag gyep. A kialakult legelőkön történő legeltetés révén elkerülhető a felhagyás és a 
biológiai sokféleség csökkenése a közönséges fajon nem kívánt elterjedése révén, és 
megőrizhetően a nagy természeti értékkel bíró rendszerek, amivel közjó termelődik. Ez a 
változtatás a rendelet egészére vonatkozik.

Módosítás 107
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós költségvetésnek mindkét 
alapon keresztül közvetlenül vagy a 
tagállamokkal folytatott megosztott 
irányítás keretében finanszíroznia kell a 
KAP-kiadásokat, beleértve a 
vidékfejlesztéssel összefüggő kiadásokat 
is. Meg kell határozni a szóban forgó 
alapok felhasználásával finanszírozható 
intézkedések körét.

(6) Az uniós költségvetésnek mindkét 
alapon keresztül közvetlenül vagy a 
tagállamokkal folytatott megosztott 
irányítás keretében finanszíroznia kell a 
KAP-kiadásokat, beleértve a 
vidékfejlesztéssel összefüggő kiadásokat 
is. Meg kell határozni a szóban forgó 
alapok felhasználásával finanszírozható 
intézkedések körét. Az intézkedések 
feltételeinek utólagos módosítását kerülni 
kell.

Or. en

Módosítás 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a tagállam egynél több 
kifizető ügynökséget akkreditál, fontos, 
hogy kijelöljön egyetlen koordináló 
szervet, amely következetességet biztosít 
az alapok kezelése terén, kapcsolatot tart a 
Bizottság és a különböző akkreditált 
kifizető ügynökségek között, valamint 
ügyel arra, hogy a Bizottság a különböző 
kifizető ügynökségek tevékenységével 
kapcsolatban kért információkat gyorsan 
megkapja. A koordináló szervnek emellett 
gondoskodnia kell helyreigazító 
intézkedések megtételéről, valamint arról, 
hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon azok 
nyomon követéséről, továbbá biztosítania 
kell a közös szabályok és előírások
homogén alkalmazását.

(8) Amennyiben a tagállam egynél több 
kifizető ügynökséget akkreditál, fontos, 
hogy kijelöljön egy koordináló szervet, 
amely következetességet biztosít az alapok 
kezelése terén, kapcsolatot tart a Bizottság 
és a különböző akkreditált kifizető 
ügynökségek között, valamint ügyel arra, 
hogy a Bizottság a különböző kifizető 
ügynökségek tevékenységével 
kapcsolatban kért információkat gyorsan 
megkapja. A koordináló szervnek emellett 
gondoskodnia kell helyreigazító 
intézkedések megtételéről, valamint arról, 
hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon azok 
nyomon követéséről, továbbá biztosítania 
kell a nemzetközileg elfogadott szabályok
és előírások alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A cél annak tisztázása, hogy az e feladatokért felelős kifizető ügynökség nem feltétlenül 
egyedül felelős ezekért a feladatokért, és hogy a kifizető ügynökségeket koordináló 
szervezeteknek nemzetközileg elfogadott előírások alapján kell felmérniük a kifizető 
ügynökségek szakértelmét, mivel jelenleg nincs iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a 
szervezeteknek mi alapján kell a véleményüket elkészíteniük.

Módosítás 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Csak a tagállamok által akkreditált 
kifizető ügynökségek nyújtanak megfelelő 
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az 
uniós támogatás kedvezményezettek 
részére történő odaítélése előtt 

(9) Csak a tagállamok által akkreditált 
kifizető ügynökségek nyújtanak megfelelő 
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az 
uniós támogatás kedvezményezettek 
részére történő odaítélése előtt 
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megtörténtek a szükséges ellenőrzések.
Ezért egyértelműen rögzíteni kell, hogy 
kizárólag az akkreditált kifizető 
ügynökségeknél felmerült kiadásokat lehet 
visszatéríteni az uniós költségvetésből.

megtörténtek a szükséges ellenőrzések.
Ezért egyértelműen rögzíteni kell, hogy 
kizárólag az akkreditált kifizető 
ügynökségeknél felmerült kiadásokat lehet 
visszatéríteni az uniós költségvetésből, es 
hogy ezeket az ellenőrzéseket egyetlen 
integrált minta alapján kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzési módszertant a felelős szervekre nehezedő terhek csökkentése érdekében 
egyetlen integrált mintára kell alapozni.

Módosítás 110
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Csak a tagállamok által akkreditált 
kifizető ügynökségek nyújtanak megfelelő 
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az 
uniós támogatás kedvezményezettek 
részére történő odaítélése előtt 
megtörténtek a szükséges ellenőrzések.
Ezért egyértelműen rögzíteni kell, hogy 
kizárólag az akkreditált kifizető
ügynökségeknél felmerült kiadásokat 
lehet visszatéríteni az uniós 
költségvetésből.

(9) Csak a tagállamok által akkreditált 
kifizető ügynökségek nyújtanak megfelelő 
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az 
uniós támogatás kedvezményezettek 
részére történő odaítélése előtt 
megtörténtek a szükséges ellenőrzések.
Ezért egyértelműen rögzíteni kell, hogy 
kizárólag akkreditált kifizető ügynökségek 
felelhetnek az uniós költségvetésből
visszatérítendő kiadásokért.

Or. en

Módosítás 111
Monika Hohlmeier

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

(9a) A tanúsító szervekkel és a kifizető 
ügynökségekkel szembeni növekvő 
elvárásoknak nem szabad a tagállamok 
adminisztratív terheinek további 
növekedéséhez vezetnie, továbbá ezen 
elvárásoknak szigorúbbnak kell lenniük a  
nemzetközi ellenőrzési szabványoknál. A
tanúsítási eljárás alkalmazási körét és 
tartalmát illetően, meg kell őrizni a 
kiegyensúlyozott költség-hasznon arányt, 
és a kiegészítő jelentéstételi 
kötelezettségeknek egyértelműen 
hozzáadott értéket kell teremteniük.

Or. de

Módosítás 112
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek jobban tudatában 
legyenek egyfelől a mezőgazdasági 
gyakorlatok és a gazdaságok irányítása 
közötti kapcsolatnak, másfelől a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
földterület jó mezőgazdasági állapotával, 
az élelmiszer-biztonsággal, a 
közegészségüggyel, az 
állategészségüggyel, a 
növényegészségüggyel és az állatjóléttel 
kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak 
átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert 
kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt 
a kedvezményezettek részére. A 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
semmilyen esetben sem befolyásolhatja a 
kedvezményezetteknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek jobban tudatában 
legyenek egyfelől a mezőgazdasági 
gyakorlatok, a gazdaságok irányítása és a 
kockázatkezelés közötti kapcsolatnak, 
másfelől a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a földterület jó 
mezőgazdasági állapotával, az élelmiszer-
biztonsággal, a közegészségüggyel, az 
állategészségüggyel, a 
növényegészségüggyel és az állatjóléttel 
kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak 
átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert 
kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt 
a kedvezményezettek részére. A 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
semmilyen esetben sem befolyásolhatja a 
kedvezményezetteknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
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kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
tanácsadás és az ellenőrzés egyértelmű 
elkülönítéséről.

kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
tanácsadás és az ellenőrzés egyértelmű 
elkülönítéséről.

Or. en

Módosítás 113
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. Végül ennek a rendszernek 
ki kell térnie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint a kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos egyes elemekre is.

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14, továbbá a második pillér 
keretében elérhető azon intézkedésekre (a 
vidékfejlesztésről szóló xxx/xxx/EU 
rendelet), amelyek javítják az 
élelmiszertermelési rendszerek 
fenntarthatóságát, úgymint a 
biogazdálkodás, a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodás vagy az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-
környezetvédelmi intézkedések. Végül 
ennek a rendszernek ki kell térnie az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
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éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, 
a talajjal, a biológiai sokféleséggel, a 
vízvédelemmel, a hatékony tápanyag-
körforgással, az állat- és
növénybetegségekkel – beleértve a 
növényvédelem nem vegyi alternatíváit –,
és az innovációval, valamint a kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos egyes elemekre is.

Or. en

Módosítás 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. Végül ennek a rendszernek 
ki kell térnie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint a kis 

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. ennek a rendszernek
továbbá ki kell térnie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, valamint
az állat- és növénybetegségek 
bejelentésével és az innovációval
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mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos egyes elemekre is.

kapcsolatos egyes elemekre is. Végezetül,
ennek a rendszernek ki kell térnie a kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésére, 
valamint a gazdasági és környezetei 
kockázatok hatékony kezelésének 
lehetőségeire.

Or. en

Módosítás 115
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. Végül ennek a 
rendszernek ki kell térnie az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint a kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14.
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kapcsolatos egyes elemekre is.

Or. en

Módosítás 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. Végül ennek a rendszernek 
ki kell térnie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint a kis
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos egyes elemekre is.

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell térnie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelményekre és 
előírásokra. Ki kell terjednie továbbá 
azokra a követelményekre is, amelyeket a 
közvetlen kifizetések kapcsán az éghajlat 
és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan 
be kell tartani, valamint a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet) 
meghatározott mezőgazdasági terület 
fenntartására14. Végül ennek a rendszernek 
ki kell térnie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint szükség esetén a 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos egyes elemekre is.

Or. en
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Módosítás 117
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az agrometeorológiai rendszer 
használata, valamint a műholdas felvételek 
beszerzése és tökéletesítése ellátja a 
Bizottságot a mezőgazdasági piacok 
irányításához és a mezőgazdasági kiadások 
nyomon követésének megkönnyítéséhez 
szükséges eszközökkel.

(14) Az agrometeorológiai rendszer 
használata, valamint a műholdas felvételek 
beszerzése és tökéletesítése ellátja a 
Bizottságot a mezőgazdasági piacok 
irányításához és a mezőgazdasági kiadások 
nyomon követésének megkönnyítéséhez 
szükséges eszközökkel, valamint azon 
erőforrásokkal, amelyektől a 
mezőgazdaság függ, beleértve az agrár-
erdészeti rendszereket.

Or. en

Módosítás 118
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására fordítandó összegek ne 
lépjék túl az éves felső határokat, fenn kell 
tartani a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó, mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 200316. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben 
említett pénzügyi mechanizmust, amelynek 

(17) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
KAP finanszírozására fordítandó összegek 
ne lépjék túl az éves felső határokat, fenn 
kell tartani a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó, mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes 
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 
378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 200316. 
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben 
említett pénzügyi mechanizmust, amelynek 
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révén a közvetlen támogatás szintje 
kiigazításra kerül. Ugyanebben az 
összefüggésben fel kell hatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy meghatározza e 
kiigazításokat abban az esetben, ha a 
Tanács nem rögzíti azokat az alkalmazásuk 
szerinti naptári év június 30-ig.

révén a közvetlen támogatás szintje 
kiigazításra kerül, amennyiben az 
előrejelzések szerint a 2. fejezet felső 
határát – 300 000 000 euró összegű 
biztonsági tartalék figyelembevételével –  
egy adott pénzügyi évben túllépik. 
Ugyanebben az összefüggésben fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
meghatározza e kiigazításokat abban az 
esetben, ha a Tanács nem rögzíti azokat az 
alkalmazásuk szerinti naptári év június 30-
ig.

Or. en

Módosítás 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A költségvetési fegyelem megköveteli 
továbbá a költségvetés középtávú 
helyzetének folyamatos vizsgálatát. Ezért 
az adott évre vonatkozó költségvetési 
tervezet benyújtásakor a Bizottságnak be 
kell nyújtania előrejelzéseit és elemzéseit 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
és adott esetben megfelelő intézkedéseket 
kell javasolnia a jogalkotónak. Ezenfelül a 
Bizottságnak mindenkor teljes mértékben 
élnie kell irányítási hatáskörével annak 
érdekében, hogy biztosított legyen az éves 
felső határ betartása, és adott esetben 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
illetőleg a Tanácsnak a költségvetés 
helyreállítására vonatkozóan. Amennyiben 
egy költségvetési év végén a tagállamok 
által igényelt visszatérítések az éves felső 
határ túllépését eredményezik, a 
Bizottságnak olyan intézkedéseket kell 
tudnia meghozni, amelyek lehetővé teszik 
egyrészt a rendelkezésre álló költségvetés 

(19) A költségvetési fegyelem megköveteli 
továbbá a költségvetés középtávú 
helyzetének folyamatos vizsgálatát. Ezért 
az adott évre vonatkozó költségvetési 
tervezet benyújtásakor a Bizottságnak be 
kell nyújtania előrejelzéseit és elemzéseit 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
és adott esetben megfelelő intézkedéseket 
kell javasolnia a jogalkotónak. Ezenfelül a 
Bizottságnak mindenkor teljes mértékben 
élnie kell irányítási hatáskörével annak 
érdekében, hogy biztosított legyen az éves 
felső határ betartása, és adott esetben 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
illetőleg a Tanácsnak a költségvetés 
helyreállítására vonatkozóan. Amennyiben 
egy költségvetési év végén a tagállamok 
által igényelt visszatérítések az éves felső 
határ túllépését eredményezik, a 
Bizottságnak olyan intézkedéseket kell 
tudnia meghozni, amelyek lehetővé teszik 
egyrészt – a határérték alatt 300 000 000 
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ideiglenes elosztását a tagállamok között a 
még ki nem fizetett visszatérítési kérelmeik 
arányában, másrészt pedig az érintett évre 
megállapított felső határ betartását. Az 
említett évre vonatkozó kifizetéseket az azt 
követő költségvetési évre kell terhelni, és 
pontosan meg kell határozni a 
tagállamonkénti uniós finanszírozás teljes 
összegét, valamint a meghatározott összeg 
betartása végett a tagállamok közötti 
kompenzációt.

euró összegű ráhagyás 
figyelembevételével – a rendelkezésre álló 
költségvetés ideiglenes elosztását a 
tagállamok között a még ki nem fizetett 
visszatérítési kérelmeik arányában, 
másrészt pedig az érintett évre 
megállapított felső határ betartását. Az 
említett évre vonatkozó kifizetéseket az azt 
követő költségvetési évre kell terhelni, és 
pontosan meg kell határozni a 
tagállamonkénti uniós finanszírozás teljes 
összegét, valamint a meghatározott összeg 
betartása végett a tagállamok közötti 
kompenzációt.

Or. en

Indokolás

Az EMVA felső határa alatti 300 millió eurós tartalékot biztonsági mechanizmusként kell 
felhasználni.

Módosítás 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A költségvetés végrehajtásakor a 
Bizottságnak a mezőgazdasági kiadásokra 
vonatkozóan havi korai előrejelző és 
monitoringrendszert kell működtetnie 
azért, hogy ha felmerül az éves felső határ 
túllépésének kockázata, akkor irányítási 
hatáskörén belül a lehető leghamarabb 
megfelelő intézkedéseket tudjon hozni, 
illetve egyéb intézkedéseket javasoljon, 
amennyiben ezek az intézkedések 
elégtelennek bizonyulnak. A Bizottságnak 
időszakos jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
amelyben összehasonlítja a felmerült 
kiadásoknak a meghatározott keretekhez 
viszonyított alakulását és felbecsüli a 

(20) A költségvetés végrehajtásakor a 
Bizottságnak a mezőgazdasági kiadásokra 
vonatkozóan havi korai előrejelző és 
monitoringrendszert kell működtetnie 
azért, hogy ha felmerül az éves felső határ 
túllépésének kockázata, akkor irányítási 
hatáskörén belül a lehető leghamarabb 
megfelelő intézkedéseket tudjon hozni, 
illetve egyéb intézkedéseket javasoljon, 
amennyiben ezek az intézkedések 
elégtelennek bizonyulnak, figyelembe véve 
a (19) preambulumbekezdésben 
meghatározott tartalékot. A Bizottságnak 
időszakos jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
amelyben összehasonlítja a felmerült 
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költségvetési év hátralévő részében várható 
végrehajtást.

kiadásoknak a meghatározott keretekhez 
viszonyított alakulását és felbecsüli a 
költségvetési év hátralévő részében várható 
végrehajtást.

Or. en

Indokolás

A (19) preambulumbekezdésnek megfelelően ebben a preambulumbekezdésben újra utalni kell 
az EMVA felső határa alatti 300 millió eurós tartalékra.

Módosítás 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vidékfejlesztési programok 
finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni 
az előirányzott uniós pénzeszközöket, 
amint beindítják a programokat.
Következésképpen megfelelő módon 
korlátozott előfinanszírozási rendszerre van 
szükség, amely biztosítja a pénzeszközök 
rendszeres folyósítását azért, hogy a 
programok kedvezményezettjei kellő 
időben megkapják a kifizetéseket.

(23) A vidékfejlesztési programok 
finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni 
az előirányzott uniós pénzeszközöket, 
amint beindítják a programokat. A 
tagállamok e döntés meghozatalát 
követően két hónapon belül jelezhetik a 
Bizottság számára, hogy nem kívánnak 
előfinanszírozásban részesülni. 
Következésképpen megfelelő módon 
korlátozott előfinanszírozási rendszerre van 
szükség, amely biztosítja a pénzeszközök 
rendszeres folyósítását azért, hogy a 
programok kedvezményezettjei kellő 
időben megkapják a kifizetéseket.

Or. en

Indokolás

A tagállamok költségvetésére nehezedő teher csökkentése érdekében azok számára, akik a 
programjaik elindításához nem kérnek előfinanszírozást, lehetőséget kell biztosítani annak 
elutasítására.
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Módosítás 122
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vidékfejlesztési programok 
finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni 
az előirányzott uniós pénzeszközöket, 
amint beindítják a programokat.
Következésképpen megfelelő módon 
korlátozott előfinanszírozási rendszerre van 
szükség, amely biztosítja a pénzeszközök 
rendszeres folyósítását azért, hogy a 
programok kedvezményezettjei kellő 
időben megkapják a kifizetéseket.

(23) A vidékfejlesztési programok 
finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak, amennyiben szeretnék, 
igénybe kell tudniuk venni az előirányzott 
uniós pénzeszközöket, amint beindítják a 
programokat. Következésképpen megfelelő 
módon korlátozott előfinanszírozási 
rendszerre van szükség, amely biztosítja a 
pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, 
hogy a programok kedvezményezettjei 
kellő időben megkapják a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 123
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 
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be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 
kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell.
Amennyiben a tagállamok késve teljesítik 
a kifizetéseket, a kedvezményezettek 
kártalanítása céljából saját költségükön 
kamatot kell fizetniük a főösszegre. Egy 
ilyen rendelkezés arra ösztönözheti a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben 
betartsák a kifizetési határidőket, és 
jobban szavatolhatja a kedvezményezettek 
számára az időben történő kifizetést, vagy 
legalábbis a kártalanítást késedelmes 
kifizetés esetén.

be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 
kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell.

Or. en

Módosítás 124
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 
be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 
be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 
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kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell.
Amennyiben a tagállamok késve teljesítik a 
kifizetéseket, a kedvezményezettek 
kártalanítása céljából saját költségükön 
kamatot kell fizetniük a főösszegre. Egy 
ilyen rendelkezés arra ösztönözheti a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben 
betartsák a kifizetési határidőket, és jobban 
szavatolhatja a kedvezményezettek 
számára az időben történő kifizetést, vagy 
legalábbis a kártalanítást késedelmes 
kifizetés esetén.

kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell.
Amennyiben a tagállamok késve teljesítik a 
kifizetéseket, a kedvezményezettek 
kártalanítása céljából saját költségükön 
kamatot kell fizetniük a főösszegre. Egy 
ilyen rendelkezés arra ösztönözheti a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben 
betartsák a kifizetési határidőket, és jobban 
szavatolhatja a kedvezményezettek 
számára az időben történő kifizetést, vagy 
legalábbis a kártalanítást késedelmes 
kifizetés esetén. Az EMVA szerinti 
minősített projektek végrehajtását és a 
finanszírozás hatékonyságát javítaná, ha 
a pénzeszközökre való jogosultságra 
vonatkozó rendeletek értelmezése 
tekintetében a lehető legnagyobb 
összhang alakulna ki.

Or. en

Módosítás 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamoknak, 
hogy megadott határidőkön belül adjanak 
tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések 
számáról és eredményeiről. Ezek az 
ellenőrzési statisztikák a hibaszint 
tagállami szintű meghatározását és 
általánosabban véve az EMVA és az 
EMGA irányításának ellenőrzését 
szolgálják. A Bizottság számára fontos 
forrást jelentenek ahhoz, hogy 
meggyőződhessen az alapok helyes 
irányításáról, és az éves megbízhatósági 
nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét 

(27) Az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamoknak, 
hogy megadott határidőkön belül adjanak 
tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések 
számáról és eredményeiről. Ezek az 
ellenőrzési statisztikák a hibaszint 
tagállami szintű meghatározását és 
általánosabban véve az EMVA és az 
EMGA irányításának ellenőrzését 
szolgálják. A Bizottság számára fontos 
forrást jelentenek ahhoz, hogy 
meggyőződhessen az alapok helyes 
irányításáról, és az éves megbízhatósági 
nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét 
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képezik. Tekintettel e statisztikai 
információ alapvető fontosságára, és annak 
érdekében, hogy a tagállamok betartsák 
annak időben történő benyújtására 
vonatkozó kötelezettségüket, szükség van 
az adathiány mértékével arányos, az 
igényelt adatok késedelmes megadásától 
visszatartó eszközre. Ezért rendelkezéseket 
kell megállapítani, amelyek alapján a 
Bizottság felfüggesztheti azoknak a havi és 
időközi kifizetéseknek egy részét, 
amelyekre nem kapta meg időben a 
vonatkozó statisztikai információkat.

képezik. Tekintettel e statisztikai 
információ alapvető fontosságára, és annak 
érdekében, hogy a tagállamok betartsák 
annak időben történő benyújtására 
vonatkozó kötelezettségüket, szükség van 
az adathiány mértékével arányos, az 
igényelt adatok késedelmes megadásától 
visszatartó arányos eszközre. Ezért 
rendelkezéseket kell megállapítani, 
amelyek alapján a Bizottság – az 
arányosság elvének megfelelően – csak 
abban az esetben függesztheti fel azoknak 
a havi és időközi kifizetéseknek egy részét, 
amelyekre nem kapta meg időben a 
vonatkozó statisztikai információkat, 
amennyiben a késedelem veszélybe 
sodorja az éves mentesítési mechanizmust.

Or. en

Módosítás 126
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamoknak, 
hogy megadott határidőkön belül adjanak 
tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések 
számáról és eredményeiről. Ezek az 
ellenőrzési statisztikák a hibaszint 
tagállami szintű meghatározását és 
általánosabban véve az EMVA és az 
EMGA irányításának ellenőrzését 
szolgálják. A Bizottság számára fontos 
forrást jelentenek ahhoz, hogy 
meggyőződhessen az alapok helyes 
irányításáról, és az éves megbízhatósági 
nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét 
képezik. Tekintettel e statisztikai 
információ alapvető fontosságára, és 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
betartsák annak időben történő 

(27) Az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamoknak, 
hogy megadott határidőkön belül adjanak 
tájékoztatást az elvégzett ellenőrzések 
számáról és eredményeiről. Ezek az 
ellenőrzési statisztikák a hibaszint 
tagállami szintű meghatározását és 
általánosabban véve az EMVA és az 
EMGA irányításának ellenőrzését 
szolgálják. A Bizottság számára fontos 
forrást jelentenek ahhoz, hogy 
meggyőződhessen az alapok helyes 
irányításáról, és az éves megbízhatósági 
nyilatkozat nélkülözhetetlen elemét 
képezik.
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benyújtására vonatkozó kötelezettségüket, 
szükség van az adathiány mértékével 
arányos, az igényelt adatok késedelmes 
megadásától visszatartó eszközre. Ezért 
rendelkezéseket kell megállapítani, 
amelyek alapján a Bizottság 
felfüggesztheti azoknak a havi és időközi 
kifizetéseknek egy részét, amelyekre nem 
kapta meg időben a vonatkozó statisztikai 
információkat.

Or. en

Módosítás 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A KAP intézkedéseinek és 
működésének finanszírozása részben 
megosztott irányítással történik. Az uniós 
pénzeszközökkel való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében a 
Bizottságnak ellenőrzéseket kell végeznie 
a kifizetésért felelős tagállami 
hatóságoknál az alapok irányítására 
vonatkozóan. Helyénvaló meghatározni a 
Bizottság által elvégzendő ellenőrzések 
jellegét és a költségvetés végrehajtásával 
összefüggő feladatait, továbbá tisztázni a 
tagállamokat terhelő együttműködési 
kötelezettségeket.

(30) A KAP intézkedéseinek és 
működésének finanszírozása részben 
megosztott irányítással történik. Az uniós 
pénzeszközökkel való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében a 
Bizottságnak el kell végeznie a szükséges 
ellenőrzéseket a kifizetésért felelős 
tagállami hatóságoknál az alapok 
irányítására vonatkozóan. Helyénvaló 
meghatározni a bizottsági ellenőrzések 
során követett általános szabályokat és 
elveket, valamint az ellenőrzések 
természetét, és pontosítani azokat a 
feltételeket, amelyekkel lehetővé válik, 
hogy a Bizottság a költségvetés
végrehajtása tekintetében felelősséget 
vállaljon, továbbá tisztázni a tagállamokat 
terhelő együttműködési kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Azért, hogy a Bizottság eleget tudjon 
tenni az uniós kiadások tagállami irányítási 
és ellenőrzési rendszereinek meglétére és 
megfelelő működésére vonatkozó 
ellenőrzési kötelezettségének, rendelkezni 
kell a tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzésektől független, a Bizottság 
részéről felhatalmazott személyek által 
végzett ellenőrzésekről, továbbá annak 
lehetőségéről, hogy e személyek a 
tagállamok segítségét kérjék munkájuk 
elvégzéséhez.

(31) Azért, hogy a Bizottság eleget tudjon 
tenni az uniós kiadások tagállami irányítási 
és ellenőrzési rendszereinek meglétére és 
megfelelő működésére vonatkozó 
ellenőrzési kötelezettségének, figyelemmel 
az arányosság elvére, a nemzeti irányítási 
és ellenőrzési rendszerekbe vetett bizalom 
mértékére, valamint a nemzeti 
ellenőrzések teljesítményére a Bizottság 
által elvégzendő ellenőrzések során,
rendelkezni kell a Bizottság részéről 
felhatalmazott személyek által végzett 
ellenőrzésekről, továbbá annak 
lehetőségéről, hogy e személyek a 
tagállamok segítségét kérjék munkájuk 
elvégzéséhez

Or. en

Módosítás 129
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A Bizottságnak, amely az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke 
értelmében felel az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazásáért, döntést kell 
hoznia abban a kérdésben, hogy a 
tagállamoknál felmerült kiadások 
megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak.  
A tagállamok részére jogot kell biztosítani 
arra, hogy a kifizetések teljesítésével 
kapcsolatos döntéseik jogosságát 
bizonyíthassák, valamint arra, hogy a 
Bizottsággal fennálló véleménykülönbség 
esetén békéltetéshez folyamodhassanak.

(34) A Bizottságnak, amely az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke 
értelmében felel az uniós jogszabályok 
megfelelő alkalmazásáért, szükség esetén a 
Mezőgazdasági Alapokat érintő tényleges 
kockázatok értékelése alapján döntést kell 
hoznia abban a kérdésben, hogy a 
tagállamoknál felmerült kiadások 
megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak.  
A tagállamok részére jogot kell biztosítani 
arra, hogy a kifizetések teljesítésével 
kapcsolatos döntéseik jogosságát 
bizonyíthassák, valamint arra, hogy a 
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Annak érdekében, hogy a tagállamok a 
múltban teljesített kiadásaikat illetően jogi 
és pénzügyi biztonságot élvezhessenek, 
meg kell határozni azt a maximális 
időtartamot, amely alatt a Bizottságnak 
döntést kell hoznia arról, milyen pénzügyi 
következményekkel jár a jogszabályoknak 
való meg nem felelés.  Az EMVA-hoz 
kapcsolódó megfelelőségi vizsgálat 
eljárásának összhangban kell lennie a(z) 
CR/xxx/EU rendelet 2. részében a 
Bizottság általi pénzügyi korrekciókra 
vonatkozóan megállapított szabályokkal.

Bizottsággal fennálló véleménykülönbség 
esetén békéltetéshez folyamodhassanak. A 
tagállamok részére jogot kell biztosítani 
arra, hogy a kifizetések teljesítésével 
kapcsolatos döntéseik jogosságát 
bizonyíthassák, valamint arra, hogy a 
Bizottsággal fennálló véleménykülönbség 
esetén békéltetéshez folyamodhassanak.
Az EMVA-hoz kapcsolódó megfelelőségi 
vizsgálat eljárásának összhangban kell 
lennie a(z) CR/xxx/EU rendelet 2. részében 
a Bizottság általi pénzügyi korrekciókra 
vonatkozóan megállapított szabályokkal.

Or. en

Módosítás 130
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok által használt 
visszafizettetési eljárások több évvel 
késleltethetik a visszafizetéseket, anélkül, 
hogy az eljárás eredményes befejezése 
biztosra vehető lenne. Emellett ezeknek az 
eljárásoknak a költségei aránytalanok is 
lehetnek a ténylegesen vagy várhatóan 
beszedhető összegekhez képest.
Következésképpen lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok bizonyos esetekben 
leállítsák a visszafizettetési eljárásokat.

(36) A tagállamok által használt 
visszafizettetési eljárások több évvel 
késleltethetik a visszafizetéseket, anélkül, 
hogy az eljárás eredményes befejezése 
biztosra vehető lenne. Emellett ezeknek az 
eljárásoknak a költségei aránytalanok is 
lehetnek a ténylegesen vagy várhatóan 
beszedhető összegekhez képest. Ennek 
vonatkoznia kell olyan jogosulatlanul 
kifizetett összegek és kamatok 
visszafizettetésére, amelyek nem érnek el 
egy alacsonyan meghatározott 
határértéket. Ebben az esetben is reális 
költség-hatékonyság arányt kell 
fenntartani. Következésképpen lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok bizonyos 
esetekben leállítsák a visszafizettetési 
eljárásokat.

Or. de
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Indokolás

A nagyon kis összegek visszafizettetése jelentős adminisztratív terhet jelent. Az alacsonyan 
meghatározott határérték alá eső összegeket tehát a költséghatékonyság fenntartása 
érdekében nem kell visszafizettetni.

Módosítás 131
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, 
hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott műveletek ténylegesen 
megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő 
módon történik. A tagállamoknak továbbá 
meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és 
hatékonyan kezelniük kell a 
kedvezményezettek által elkövetett minden 
szabálytalanságot és kötelezettségszegést.
Ezért alkalmazni kell az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet22.

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, 
hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott műveletek ténylegesen 
megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő 
módon történik. A tagállamoknak továbbá 
meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és 
hatékonyan kezelniük kell a 
kedvezményezettek által elkövetett minden 
szabálytalanságot és kötelezettségszegést.
Ezért alkalmazni kell az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet22.
Az Unió politikai prioritásai és 
célkitűzései következetességének 
biztosítása érdekében az uniós 
költségvetés szempontjából kockázatosnak 
tekintett elemek meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környezetre és a 
közegészségre gyakorolt kockázatokat is, 
mivel az ezekkel összefüggő költségeket a 
közfinanszírozás – ideértve az uniós 
finanszírozást is – egyéb területeinek kell 
fedeznie. Az egyéb területek kiadásainak 
minimalizálása fokozza a közfinanszírozás 
hatékonyságát.

Or. en
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Módosítás 132
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.
Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők számára következetes és 
egyértelmű jeleket küldjünk, fontos, hogy 
a mezőgazdasági termelők felé 
kommunikált vagy az ellenőrök által a 
jogosult területek meghatározása során 
alkalmazott, a jogosultsággal kapcsolatos 
szabályokat annak biztosítását szem előtt 
tartva értelmezzék, hogy a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszereket ne büntessék, és hogy a 
jogosultsági ellenőrzések eredményeként a 
környezet minősége és a biológiai 
sokféleség ne romoljon a gazdálkodási 
rendszerekben.

Or. en
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Módosítás 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint az arányos adminisztratív
szankciók kivetésével kapcsolatban. Ezeket 
a szabályokat egyazon horizontális jogi 
keretbe kell foglalni. A keretnek ki kell 
térnie a tagállamok adminisztratív és 
helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire – beleértve az 
általánosan alkalmazandó elveket és 
kritériumokat –, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 134
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
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egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra.
Ezenfelül rögzíteni kell az ellenőrzések 
csökkentésére vonatkozó szabályokat 
azokban az esetekben, amikor a 
hibaarány elfogadható, valamint az
azokra a kötelezettségekre vonatkozó 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 135
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) E rendeletnek határozottan arra kell 
ösztönöznie a tagállamokat, hogy 
csökkentség a helyszíni ellenőrzések 
számát azokban az esetekben, amikor a 
hibaarány elfogadható szintű. Ez 
különösen az integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos 
rendelkezésekre vonatkozik.

Or. pl

Módosítás 136
Janusz Wojciechowski

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

(38a) Egy, a mezőgazdasági termelőket a 
szabálytalanságokért büntető méltányos 
rendszernek ki kell küszöbölnie a kettős 
büntetéseket, valamint az e rendelet 
szerinti közigazgatási szankciók, és a 
büntetőjog szerinti büntetőjogi szankciók 
párhuzamos alkalmazását, kivéve 
nemzetközi szintű, szándékos csalás 
esetén.

Or. pl

Módosítás 137
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38b) A közigazgatási szankciókat –
beleértve a mezőgazdasági termelő által 
elnyert kifizetések visszatérítésének 
kötelezettségét – nem szabad a 
mezőgazdasági termelőtől ténylegesen 
független körülményekre, valamint 
különösen előre nem látható eseményekre 
alapozni.

Or. pl

Módosítás 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Fenn kell tartani az említett integrált 
rendszer fő elemeit, és különösen a 

(41) Fenn kell tartani az említett integrált 
rendszer fő elemeit, és különösen a 
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számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket.

számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket. A tagállamok 
e rendszerek kialakításakor megfelelő 
módon használhatják a technológiát.

Or. en

Módosítás 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Fenn kell tartani az említett integrált 
rendszer fő elemeit, és különösen a 
számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket.

(41) Megfelelő szinten fenn kell tartani az 
említett integrált rendszer fő elemeit, és 
különösen a számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket, ugyanakkor 
kellően figyelembe kell venni annak 
szükségességét, hogy a mezőgazdasági 
termelőkre és az igazgatásra ne 
helyezzünk indokolatlan adminisztratív 
terhet.

Or. en

Módosítás 140
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Fenn kell tartani az említett integrált 
rendszer fő elemeit, és különösen a 
számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket.

(41) Megfelelő szinten fenn kell tartani az 
említett integrált rendszer fő elemeit, és 
különösen a számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket, ugyanakkor 
kellően figyelembe kell venni annak 
szükségességét, hogy a mezőgazdasági 
termelőkre és az igazgatási szervekre ne 
helyezzünk indokolatlan adminisztratív 
terhet.

Or. en

Módosítás 141
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A tagállamok számára biztosítani 
kell annak lehetőségét, hogy eldönthessék, 
hogy több évig érvényes támogatási vagy 
kifizetési kérelmeket nyújtsanak-e be, 
különösen az állandó vagy hagyományos 
mezőgazdasági módszereket alkalmazó 
termelők vonatkozásában.

Or. pl

Módosítás 142
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az integrált rendszeren belüli uniós 
támogatási rendszerek keretében nyújtott 
kifizetéseket az illetékes tagállami 
hatóságoknak az e rendeletben előírt 
csökkentéseket követően teljes összegben 
ki kell fizetniük a kedvezményezetteknek 
az előírt határidőn belül. Annak érdekében, 
hogy a közvetlen kifizetések kezelése 
rugalmasabbá váljon, lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára az integrált rendszer 
keretébe tartozó kifizetések évi legfeljebb 
két részletben történő folyósítását.

(42) Az integrált rendszeren belüli uniós 
támogatási rendszerek keretében nyújtott 
kifizetéseket az e rendeletben előírt 
csökkentéseket követően teljes összegben 
ki kell fizetni a kedvezményezetteknek az 
előírt határidőn belül. Annak érdekében, 
hogy a közvetlen kifizetések kezelése 
rugalmasabbá váljon, lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára az integrált rendszer 
keretébe tartozó kifizetések évi legfeljebb 
két részletben történő folyósítását.

Or. en

Módosítás 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, a 73/2009/EK rendelettel felváltott 
200125. szeptember 29-i 1782/2003/EK 
tanácsi rendelet létrehozta azt az elvet, 
mely szerint a KAP keretében nyújtott 
egyes támogatások kedvezményezettjei 
esetében a teljes kifizetést a 
földgazdálkodáshoz, a mezőgazdasági 
termeléshez és a mezőgazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó szabályoknak 

(50) A közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 
2529/2001/EK rendeletek módosításáról 
szóló, a 73/2009/EK rendelettel felváltott 
200125. szeptember 29-i 1782/2003/EK 
tanácsi rendelet létrehozta azt az elvet, 
mely szerint a KAP keretében nyújtott 
egyes támogatások kedvezményezettjei 
esetében a teljes kifizetést a 
földgazdálkodáshoz, a mezőgazdasági 
termeléshez és a mezőgazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó szabályoknak 
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való megfeleléshez kell kötni. Később ez 
az elv megjelent az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendeletben, 
valamint a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletben („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”) is27.
Ebben az úgynevezett „kölcsönös 
megfeleltetési” rendszerben a 
tagállamoknak szankciókat kell kivetniük a 
KAP keretében nyújtott támogatás 
egészének vagy részének csökkentése vagy 
kizárása révén.

való megfeleléshez kell kötni. Később ez 
az elv megjelent az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendeletben, 
valamint a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletben („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”) is27.
Ebben az úgynevezett „kölcsönös 
megfeleltetési” rendszerben a 
tagállamoknak közigazgatási szankciókat 
kell kivetniük a KAP keretében nyújtott 
támogatás egészének vagy részének 
csökkentése vagy kizárása révén,
összhangban az arányosság elvével, 
valamint figyelembe véve a szankciók 
súlyozásának e rendeletben meghatározott 
általános kritériumait.

Or. en

Módosítás 144
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
alapvető előírásokat foglal a KAP-ba a 
környezetre, az éghajlatváltozásra, a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozóan. Ez az összekapcsolás a 
fenntartható mezőgazdaság 
megteremtéséhez kíván hozzájárulni, 
méghozzá annak tudatosítása révén, hogy a 

(51) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
alapvető előírásokat foglal a KAP-ba a 
környezetre, az éghajlatváltozásra, a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozóan. Ez az összekapcsolás a 
fenntartható mezőgazdaság 
megteremtéséhez kíván hozzájárulni, 
méghozzá annak tudatosítása révén, hogy a 
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kedvezményezetteknek be kell tartaniuk az 
említett alapvető előírásokat. Emellett 
ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a 
környezetre, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó szakpolitikákkal való nagyobb 
fokú következetesség kialakítása révén a 
KAP jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak.

kedvezményezetteknek be kell tartaniuk az 
említett alapvető előírásokat. Emellett 
ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a 
környezetre, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó szakpolitikákkal való nagyobb 
fokú következetesség kialakítása révén a 
KAP jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A KAP-nak a „ne tégy kárt” 
elvet kell követnie; a fenntarthatóság 
alapértéke a valódi kölcsönös 
megfeleltetés és a kötelező „kizöldítés” 
kell, hogy legyen; a társadalommal 
egyfajta szerződést kell kötni, hogy az 
állampolgárok biztosítva legyenek afelől, 
hogy a közpénzeket közjavakra költik, 
nem pedig további költségeket teremtenek 
a környezetszennyezés elhárítása során, 
hogy a közegészségügyi válsághelyzeteket 
megoldják, és hogy foglalkoznak a kisebb 
termékenység és termelékenység okozta 
költségekkel stb. Ezért kölcsönös 
megfeleltetési és „kizöldítési” intézkedések 
révén biztosítani kell a fenntarthatóság 
alapértékét, a költségvetési hatékonyság 
biztosítása, valamint a közfinanszírozás 
egyéb területeire háruló költségek 
minimalizálása érdekében. 

Or. en

Indokolás

Először is a kötelező gazdálkodási követelmények már most megjelenítik jogi szinten a 
környezetminőségi minimumot a közösségi vívmányok valamennyi vonatkozó jogszabályában, 
ezért a valódi kölcsönös megfeleltetésnek és a kötelező „kizöldítésnek” kell képeznie a 
fenntarthatóság alapértékét. Másodszor, a negatív externáliák csökkentése révén a „ne tégy 
kárt” elvet követő KAP biztosítja a költségvetési hatékonyságot és a közkiadások 
hatékonyságát, valamint az agro-ökoszisztémák hatékony tápanyag-, víz-, és energia-
körforgását.

Módosítás 145
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kölcsönös megfeleltetés rendszere a 
KAP szerves részét képezi, és ezért azt 
fenn kell tartani. Következetességének 
biztosítása, valamint láthatósága érdekében 
azonban egyszerűsíteni kell hatályát, 
amelyet ez idáig jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások különálló 
jegyzékei alkottak. E célból a 
követelményeket és az előírásokat egyetlen 
jegyzékbe kell foglalni, és azokat 
területenként és témánként csoportosítani 
kell. A tapasztalat arra is rámutatott, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelmények némelyike 
nem kellően helytálló a gazdálkodási 
tevékenység vagy a mezőgazdasági üzem 
területe szempontjából, vagy a 
kedvezményezettek helyett inkább a 
tagállami hatóságokat érinti. Ezért indokolt 
ezt az alkalmazási kört e tekintetben 
kiigazítani. Továbbá rendelkezni kell az 
állandó gyepterületek 2014. és 2015. során 
történő fenntartása érdekében.

(52) A kölcsönös megfeleltetés rendszere a 
KAP szerves részét képezi, és ezért azt 
fenn kell tartani. Következetességének 
biztosítása, valamint láthatósága érdekében 
azonban – a környezetminőség rontása 
nélkül – egyszerűsíteni kell hatályát, 
amelyet ez idáig jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások különálló 
jegyzékei alkottak. E célból a 
követelményeket és az előírásokat egyetlen 
jegyzékbe kell foglalni, és azokat 
területenként és témánként csoportosítani 
kell. A tapasztalat arra is rámutatott, hogy a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási 
körébe tartozó követelmények némelyike 
nem kellően helytálló a gazdálkodási 
tevékenység vagy a mezőgazdasági üzem 
területe szempontjából, vagy a 
kedvezményezettek helyett inkább a 
tagállami hatóságokat érinti. Ezért indokolt 
ezt az alkalmazási kört e tekintetben 
kiigazítani. Továbbá rendelkezni kell az 
állandó legelők parcella szintű fenntartása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A tagállamoknak teljes mértékben 
végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket a 
gazdaságok szintjén való működőképesség 

(53) A tagállamoknak teljes mértékben 
végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket a 
gazdaságok szintjén való működőképesség 
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elérése, valamint a mezőgazdasági 
termelők között biztosítandó egyenlő 
bánásmód érdekében.

elérése, valamint a mezőgazdasági 
termelők között biztosítandó egyenlő 
bánásmód érdekében. A Bizottságnak az 
állatok kölcsönös megfeleltetés céljából 
történő azonosítási és nyilvántartási 
szabályainak értelmezésére vonatkozóan 
iránymutatásokat kell kiadnia. Ezeknek az 
iránymutatásoknak – különösen az 
elektronikus rendszerek vonatkozásában –
tükrözniük kell, hogy a 100%-os
pontosság gyakran lehetetlen, ezért az 
iránymutatásokba bizonyos fokú 
toleranciát kell építeni. Az 
iránymutatásoknak adott esetben – mint 
például az elektronikus rendszerek 
esetében – a gazdaságok szintjén 
biztosítaniuk kell azt a rugalmasságot, 
amellyel be lehet állítani a szükséges 
egyensúlyt a törvény szellemének 
tiszteletben tartása és az arányos 
közigazgatási szankcióknak csak azokban 
az esetekben való alkalmazása között, 
amelyekben a jogszabályoknak való meg 
nem felelés közvetlenül és minden 
kétséget kizáróan a kedvezményezetteknek 
tudható be, különösen az alkalmazott 
technológia ismételt meghibásodása 
kapcsán.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus azonosítási rendszerek sokszor nem 100%-osan pontosak. Ezt a Bizottságnak 
mindenképpen figyelembe kell vennie az iránymutatásaiban.

Módosítás 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 

törölve
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szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv28

rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A víz-keretirányelvet nem szabad előírni kölcsönös megfeleltetési követelményként, mivel 
annak célkitűzéseit a vizek állapota szerint alakították ki, nem pedig olyan intézkedések 
formájában, amelyet a termelőknek (vagy másoknak) meg kell tenniük. Szokatlan lenne, ha a 
vizekben a víz-keretirányelv tekintetében felmerült problémát egyetlen termelőnek 
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tulajdoníthatnánk.

Módosítás 149
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv28

rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 150
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv28

rendelkezései csak akkor lesznek
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv28

rendelkezései csak akkor lehetnek
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
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megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013.
január 1-jétől kell alkalmazni.

megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. A Bizottság 
javaslatokat tesz a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok 
módosítására, annak érdekében, hogy e 
tekintetben a rendes jogalkotási eljárás 
keretében legkésőbb 2018. december 31-ig 
megtegyék a szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 151
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv28

rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. en

Módosítás 152
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2014. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket 
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

törölve
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Or. de

Módosítás 154
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv29

rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket 
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 155
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29
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rendelkezései csak akkor lesznek
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

rendelkezései csak akkor lehetnek
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. A Bizottság 
javaslatokat tesz a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok 
módosítására, annak érdekében, hogy e 
tekintetben a rendes jogalkotási eljárás 
keretében legkésőbb 2015. december 31-ig 
megtegyék a szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 156
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29

rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket 
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29

rendelkezései akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat a tagállamok teljes 
mértékben végrehajtják, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket 
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A 2000/60/EK irányelv 22. cikke 
értelmében a felszín alatti vizek egyes 
veszélyes anyagok okozta szennyezés 
elleni védelméről szóló, 1979. december 
17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv 2013. 
december 23-án hatályát veszti. A felszín 
alatti vizek védelméhez kapcsolódó 
kölcsönös megfeleltetési szabályok 
fenntartása érdekében, a 2000/60/EK 
irányelvnek a kölcsönös megfeleltetés 
rendszerébe való bevonásáig helyénvaló a 
kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körét 
kiigazítani és a 80/68/EGK irányelv 4. és 
5. cikkében foglalt követelményeket 
felölelő előírást meghatározni a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozóan.

törölve

Or. de

Módosítás 158
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
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szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciók kockázata alól. Az említett 
mentesség azonban nem sértheti az 
ágazati jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 
kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét.

szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. Valamennyi gazdaság számára 
kötelező a kölcsönös megfeleltetés 
tiszteletben tartása, ugyanakkor a kifizető 
ügynökségek dönthetnek úgy, hogy az 
alacsonyabb kockázati szintű 
kisgazdaságokhoz a megfelelő kockázati 
tényezőket rendelik, abból adódóan, hogy 
azok kisebb területtel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Valamennyi gazdaság számára kötelező a kölcsönös megfeleltetés tiszteletben tartása, a 
kötelező gazdálkodási követelmények például kivétel nélkül mindenkire alkalmazandó uniós 
jogszabályokon alapulnak. Ha kivételt képeznének a rossz víz- vagy talajgazdálkodás miatt 
súlyos környezeti kockázatoknak kitett területek, a környezet állapota tovább romlana. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó követelményeknek megfelelően szintén 
fontos a tájképi elemek védelme a kisgazdaságok környékén és a kisgazdasági rendszerekben.
A mezőgazdasági kistermelőkre lazább szabályok vonatkoznak a „kizöldítést” illetően, a 
vetésforgóra/diverzifikálásra vonatkozó határértékek terület alapján történő 
meghatározásából adódóan.

Módosítás 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciók kockázata alól. Az említett 
mentesség azonban nem sértheti az 
ágazati jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 
kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét.

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni.

Or. en
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Módosítás 160
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciók kockázata alól. Az említett 
mentesség azonban nem sértheti az 
ágazati jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 
kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét.

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni.

Or. en
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Indokolás

A kölcsönös megfeleltetésnek a mezőgazdasági kistermelőkre is vonatkoznia kell a 
versenyképességgel és a következetességgel összefüggő okokból.

Módosítás 161
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciók kockázata alól. Az említett 
mentesség azonban nem sértheti az 
ágazati jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni.
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kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés ellentmondásos, mivel egyszerűsítés miatt a kistermelőkre nem vonatkozik a 
kölcsönös megfeleltetés (különösen, ami az ellenőrzéseket/szankciókat illet), ugyanakkor 
továbbra is meg kell felelniük az ágazati szabályozás követelményeinek.

Módosítás 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni.
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megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés keretében alkalmazott 
szankciók kockázata alól. Az említett 
mentesség azonban nem sértheti az 
ágazati jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 
kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Minden termelőnek javítania kell a környezetvédelmi teljesítményét. Ezért a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírásoknak megfelelően a víz- és talajgazdálkodásra, 
valamint a tájképi elemek védelmére vonatkozó követelményeknek a gazdaság méretétől 
függetlenül meg kell felelni.   Negatív környezeti hatásokkal számolni kell, különösen abban 
az esetben, ha a néhány hektárral rendelkező termelők nagyon intenzív termelést folytatnak, 
illetve olyan régiókban, ahol sok kistermelő tevékenykedik.

Módosítás 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak,
kockázatalapúnak, hatékonyaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. Ezek a 
szankciók nem sérthetik az uniós vagy 
nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben 
megállapított más szankciókat. A 
következetesség érdekében helyénvaló a 
vonatkozó uniós rendelkezéseket egyetlen 
jogi eszköz alá vonni. A(z) xxx/xxx/EU 
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címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés 
keretében alkalmazott szankciók kockázata 
alól. Az említett mentesség azonban nem 
sértheti az ágazati jogszabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek betartására 
vonatkozó kötelezettséget, valamint az e 
jogszabályok keretében végzett 
ellenőrzéseknek és szankcióknak való 
alávetés lehetőségét.

[DP] rendelet V. címében említett 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben részt vevő mezőgazdasági 
termelőktől a kölcsönös megfeleltetés 
rendszere által elvárt erőfeszítések 
túlzottnak tűnhetnek ahhoz a haszonhoz 
képest, amely ezeknek a mezőgazdasági 
termelőknek a rendszerben tartásával jár.
Egyszerűsítési okokból ezért ezeket a 
mezőgazdasági termelőket mentesíteni kell 
a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzési 
rendszere alól, és csak akkor szabad rájuk
a kölcsönös megfeleltetés keretében 
alkalmazott szankciókat kiszabni, ha a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket súlyosan megsértik. Az
ezen gazdálkodókkal a kölcsönös 
megfeleltetés tekintetében való különleges 
bánásmód azonban nem sértheti az ágazati 
jogszabályok alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartására vonatkozó 
kötelezettséget, valamint az e jogszabályok 
keretében végzett ellenőrzéseknek és 
szankcióknak való alávetés lehetőségét, a 
közös agrárpolitikától független 
ellenőrzések alapján.

Or. en

Módosítás 164
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
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kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés 
keretében alkalmazott szankciók kockázata 
alól. Az említett mentesség azonban nem 
sértheti az ágazati jogszabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek betartására 
vonatkozó kötelezettséget, valamint az e 
jogszabályok keretében végzett 
ellenőrzéseknek és szankcióknak való 
alávetés lehetőségét.

kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés 
keretében alkalmazott szankciók kockázata 
alól. Az említett mentesség azonban nem 
sértheti az ágazati jogszabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek betartására 
vonatkozó kötelezettséget, valamint az e 
jogszabályok keretében végzett 
ellenőrzéseknek és szankcióknak való 
alávetés lehetőségét. A megfeleltetési 
követelménnyel kapcsolatos kisebb, nem 
szándékos jogsértéseknek nem szabad 
szankciót vonniuk maguk után; ehelyett 
figyelmeztetést kell kiadni, a megfelelést 
pedig egy későbbi vizsgálat során 
ellenőrizni kell.

Or. en

Módosítás 165
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(57a) A tagállamoknak éves jelentést kell 
készíteniük a kölcsönös megfeleltetési és 
„kizöldítési” intézkedések végrehajtásáról 
és eredményeiről az Európai Bizottság 
részére, amely pedig az Európai 
Parlament számára nyújt be éves jelentést 
az élelmiszertermelési rendszerek hosszú 
távú fenntarthatóságával kapcsolatos 
kihívásokra adott tagállami intézkedések 
eredményességéről.

Or. en

Módosítás 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A tagállamoknak éves jelentést kell 
készíteniük a kölcsönös megfeleltetési és 
„kizöldítési” intézkedések végrehajtásáról 
és eredményeiről. A nemzeti jelentés 
alapján az Európai Bizottság éves 
jelentést nyújt be az Európai Parlament 
számára ezen intézkedéseknek a 
mezőgazdasági termelésre, illetve a 
tagállamokban a környezetre gyakorolt 
hatásáról.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a „kizöldítés” olyan új tényező, amelyet a kölcsönös megfeleltetés szabályai 
keretében figyelembe kell venni, helyénvaló, hogy a Bizottság áttekintse azok összhangját és 
erre vonatkozóan visszajelzést adjon az Európai Parlamentnek. Ez összhangban áll a 96. cikk 
(3) bekezdésének módosításával.
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Módosítás 167
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A kölcsönös megfeleltetés 
eredményes végrehajtása érdekében a 
kedvezményezettek szintjén ellenőrizni 
kell a kötelezettségek betartását. Ha egy 
tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és 
nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, 
amennyiben az érintett összeg 100 EUR-
nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző 
hatóságnak a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy 
megtörtént-e az érintett meg nem felelés 
orvoslása.

törölve

Or. pl

Indokolás

E törlés jelentősen leegyszerűsíti a tagállamok által használt adminisztrációs eljárásokat és 
csökkenti a költségvetési kiadásokat.

Módosítás 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A kölcsönös megfeleltetés 
eredményes végrehajtása érdekében a 
kedvezményezettek szintjén ellenőrizni 
kell a kötelezettségek betartását. Ha egy 
tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és 
nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, 
amennyiben az érintett összeg 100 EUR-
nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző 
hatóságnak a következő évben a 

(60) A kölcsönös megfeleltetés 
eredményes végrehajtása érdekében a 
kedvezményezettek szintjén ellenőrizni 
kell a kötelezettségek betartását. Ha egy 
tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és 
nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, 
amennyiben az érintett összeg 100 EUR-
nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző 
hatóságnak a következő évben a 
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kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy 
megtörtént-e az érintett meg nem felelés 
orvoslása.

kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy 
megtörtént-e az érintett meg nem felelés 
orvoslása. A tagállamok a szabályok első, 
nem súlyos megsértésére vonatkozó korai 
előrejelző rendszert is kialakíthatnak 
annak érdekében, hogy a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer elfogadottsága a 
gazdálkodó közösségekben jobb legyen, és 
a termelők jobban be legyenek vonva a 
követelmények végrehajtásába. Ezt 
figyelmeztető levél formájában kell 
megtenni; ezt követően az érintett 
kedvezményezettnek az előírások 
megsértését orvosoló intézkedéseket kell 
tennie, melyeket a tagállamnak a 
következő évben ellenőriznie kell.

Or. en

Módosítás 169
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az euró és a nemzeti valuta közötti 
átváltási árfolyam változhat egy adott 
művelet végrehajtásának ideje alatt. Ezért 
az érintett összegekre alkalmazandó 
árfolyamot azt a tényt figyelembe véve kell 
meghatározni, amely által a művelet 
gazdasági célkitűzése megvalósul. Az 
alkalmazott átváltási árfolyamnak a szóban 
forgó tény bekövetkeztének napján jegyzett 
árfolyamnak kell lennie. Szükség van 
ennek az ügyleti ténynek a 
meghatározására, illetve az alkalmazásától 
való elállásra, bizonyos kritériumok, 
különösen az árfolyamváltozások 
gyorsaságának figyelembevételével. Ezeket 
a szabályokat az euró bevezetésével 
kapcsolatos agromonetáris intézkedések 
megállapításáról szóló, 1998. december 15-

(65) Az euró és a nemzeti valuta közötti 
átváltási árfolyam változhat egy adott 
művelet végrehajtásának ideje alatt. Ezért 
az érintett összegekre alkalmazandó 
árfolyamot azt a tényt figyelembe véve kell 
meghatározni, amely által a művelet 
gazdasági célkitűzése megvalósul. Az 
alkalmazott átváltási árfolyamnak a szóban 
forgó tény bekövetkeztének napján jegyzett 
árfolyamnak kell lennie. Szükség van 
ennek az ügyleti ténynek a 
meghatározására, illetve az alkalmazásától 
való elállásra, bizonyos kritériumok, 
különösen az árfolyamváltozások 
gyorsaságának figyelembevételével. Az e 
rendelet által előírt derogáció 
függvényében, ezeket a szabályokat az 
euró bevezetésével kapcsolatos 
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i 2799/98/EK tanácsi rendelet31 állapítja 
meg, és azok kiegészítik az 1290/2005/EK 
rendelet hasonló rendelkezéseit. Az 
áttekinthetőség és ésszerűség érdekében a 
vonatkozó rendelkezéseket egyazon jogi 
aktusba kell összevonni. Ezért a 
2799/98/EK rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni.

agromonetáris intézkedések 
megállapításáról szóló, 1998. december 15-
i 2799/98/EK tanácsi rendelet31 állapítja 
meg, és azok kiegészítik az 1290/2005/EK 
rendelet hasonló rendelkezéseit. Az 
áttekinthetőség és ésszerűség érdekében a 
vonatkozó rendelkezéseket egyazon jogi 
aktusba kell összevonni. Ezért a 
2799/98/EK rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni.

Or. en

Módosítás 170
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Ettől eltérően a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét a 
tagállam nemzeti bankja [vagy az Európai 
Központi Bank] által azon év október 1-jét 
megelőzően megállapított legfeljebb öt 
utolsó árfolyam átlaga alapján váltják át 
nemzeti valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

Or. en

Indokolás

Az árfolyamok alkalmazása terén nagyobb rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 171
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Minőségének javítása és 
teljesítményének bemutatása érdekében a 
KAP keretébe tartozó minden intézkedést 
nyomon követésnek és értékelésnek kell 
alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell 
határozni az indikátorok jegyzékét, és a 
Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódóan értékelnie kell a KAP 
hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia 
egy közös monitoring- és értékelési keretet, 
amely egyebek mellett azt is biztosítja, 
hogy a megfelelő, többek között a 
tagállamoktól származó adatok kellő 
időben rendelkezésre álljanak. Ennek során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényeket és szinergiákat. Emellett „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése – II. 
rész: A szakpolitikai területek áttekintése” 
című, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény azt is kimondta, hogy a 
különböző szakpolitikákból származó 
hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell 
emelni az uniós költségvetés egészében az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat.
Ezért a Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy értékelni tudja a KAP 
keretében az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós 
támogatás hatását.

(68) Minőségének javítása és 
teljesítményének bemutatása érdekében a 
KAP keretébe tartozó minden intézkedést 
nyomon követésnek és értékelésnek kell 
alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell 
határozni az indikátorok jegyzékét, és a 
Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódóan értékelnie kell a KAP 
hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia 
egy közös monitoring- és értékelési keretet, 
amely egyebek mellett azt is biztosítja, 
hogy a megfelelő, többek között a 
tagállamoktól származó adatok kellő 
időben rendelkezésre álljanak. Ennek során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényeket és szinergiákat, és a lehető 
legnagyobb mértékben már meglévő 
adatforrásokra kell támaszkodnia. Az 
ellenőrzési és értékelési keretnek 
figyelembe kell vennie, és megfelelően 
tükröznie kell a KAP szerkezetét. A 
második pillér ellenőrzési és értékelési 
keretét nem lehet az első pillérre 
alkalmazni, elsősorban amiatt, hogy az 
első pillér keretében lehetőség van 
szinergiák megteremtésére, mivel az 
intézkedések jellege azonos. Ezt 
megfelelően figyelembe kell venni. 
Emellett „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése – II. rész: A szakpolitikai 
területek áttekintése” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény azt is kimondta, hogy a 
különböző szakpolitikákból származó 
hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell 
emelni az uniós költségvetés egészében az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat.
Ezért a Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy értékelni tudja a KAP 
keretében az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós 
támogatás hatását.
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Or. de

Módosítás 172
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) A politikák fejlesztési célú 
koherenciájának elvével összhangban a 
„ne tégy kárt” elvet követő KAP 
végrehajtását rendszeresen ellenőrizni és 
értékelni kell a fejlődő országok és 
elsősorban a legkevésbé fejlett országok 
élelmiszer-termelési kapacitására és 
hosszú távú élelmezésbiztonságára 
gyakorolt hatása tekintetében.

Or. en

Módosítás 173
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Az Európai Unió Bírósága a C-92/09. 
és C-93/0934. sz. egyesített ügyekben 
hozott ítéletében érvénytelennek 
nyilvánította az 1290/2005/EK rendelet 
azon rendelkezéseit, amelyek előírják a 
tagállamok számára, hogy információkat 
tegyenek közzé az európai mezőgazdasági 
alapokból támogatásban részesülő 
természetes személyekre vonatkozóan.
Mivel a természetes személyek érdeke 
személyes adataik védelme, továbbá az 
1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból

(70) Az Európai Unió Bírósága a C-92/09. 
és C-93/0934. sz. egyesített ügyekben 
hozott ítéletében érvénytelennek 
nyilvánította az 1290/2005/EK rendelet 
azon rendelkezéseit, amelyek előírják a 
tagállamok számára, hogy információkat 
tegyenek közzé az európai mezőgazdasági 
alapokból támogatásban részesülő 
természetes személyekre vonatkozóan.
Mivel a természetes személyek érdeke 
személyes adataik védelme, továbbá az 
1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból
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(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
származó pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információk nyilvánosságra hozatalának 
tekintetében történő alkalmazása részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 
259/2008/EK bizottsági rendeletben35 az 
alapokból támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre vonatkozóan előírt 
közzétételi kötelezettség alapjául szolgáló 
különböző célkitűzések összehangolása 
céljából az említett rendelet módosításra 
került, hogy egyértelmű legyen, ez a 
kötelezettség természetes személyek 
esetében nem alkalmazandó. A Bíróság 
által megfogalmazott kifogásokat 
figyelembe vevő új szabályokat az európai 
parlamenti és tanácsi elfogadást 
megelőzően mélyreható elemzésnek és 
értékelésnek kell alávetni annak 
érdekében, hogy a legmegfelelőbb módon 
lehessen összhangba hozni a 
kedvezményezettek személyes adatainak 
védelmére vonatkozó jogot az átláthatóság
szükségességével. Az említett elemzés és 
értékelés elkészültéig az európai 
mezőgazdasági alapok 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információk közzétételét szabályozó 
jelenlegi rendelkezéseket fenn kell tartani.

(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
származó pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információk nyilvánosságra hozatalának 
tekintetében történő alkalmazása részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 
259/2008/EK bizottsági rendeletben35 az 
alapokból támogatásban részesülő 
kedvezményezettekre vonatkozóan előírt 
közzétételi kötelezettség alapjául szolgáló 
különböző célkitűzések összehangolása 
céljából az említett rendelet módosításra 
került, hogy egyértelmű legyen, ez a 
kötelezettség természetes személyek 
esetében nem alkalmazandó. A Bíróság 
által megfogalmazott kifogásokat 
figyelembe véve az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak új szabályokat kell
elfogadnia, amelyek összhangba hozzák a 
kedvezményezettek személyes adatainak 
védelmére vonatkozó jogot az uniós 
pénzeszközök átlátható felhasználásának
szükségességével.

Or. en

Indokolás

Az adófizetőknek jogukban áll tudni, mire fordítják a közpénzeket, ezért a KAP esetében 
elengedhetetlen a nagyobb átláthatóság, ami jelentős biztosítékként is szolgál majd a 
pazarlás, a csalás és az uniós pénzeszközökkel való visszaélés ellen. 

Módosítás 174
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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



AM\910033HU.doc 59/190 PE492.777v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a „fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerek” olyan mezőgazdasági 
rendszerek, amelyek az alapszintű 
megfelelési szabályokon túlmenő 
mezőgazdasági gyakorlatokat 
alkalmaznak, folyamatosan törekedve a 
természetes tápanyagok, a vízkörforgás és 
az energiaáramlás kezelésének javítására 
a környezeti károk csökkentése, a nem 
megújuló energiaforrásokkal való 
pazarlás megelőzése, továbbá a termény-, 
az állatállomány- és a természetes 
diverzitásnak a termelési rendszerben való 
fenntartása érdekében

Or. en

Módosítás 175
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a „nem fenntartható gazdálkodási 
rendszerek” olyan növénytermesztési és 
állattenyésztési gyakorlatok, amelyek 
magukban rejtik a kölcsönös 
megfeleltetési szabályok be nem 
tartásának vagy szisztematikus és súlyos 
megsértésének kockázatát a 
környezetvédelem, a közegészségügy, 
valamit az állat- és növény-egészségügy 
területén a nem megfelelő tápanyag-
gazdálkodás és az ennek következtében 
kialakuló vízszennyezés, továbbá amiatt, 
hogy túl nagy az állománysűrűség a 
rendelkezésre álló területhez képest, 
valamint nagy a külső energiától, a 
biocidektől és tápanyaginputoktól való 
függés.
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Módosítás 176
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Módosítás 177
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„nem vegyi módszerek”: a 
növényvédelemben és kártevő-
szabályozásban használt peszticidek 
alternatív módszerei, amelyek például a 
2009/128/EK irányelv III. mellékletének 
1. pontjában említett mezőgazdasági 
technikákon vagy fizikai, mechanikai 
vagy biológiai kártevő-szabályozási 
módszereken alapulnak
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Módosítás 178
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a mezőgazdasági üzem jelentős
részének kisajátítása, amennyiben ez a 
kérelem benyújtásának időpontjában nem 
volt előrelátható.

(f) a mezőgazdasági üzem egészének vagy 
egy részének kisajátítása, amennyiben ez a 
kérelem benyújtásának időpontjában nem 
volt előrelátható, vagy a földterület 
tulajdonos általi újbóli birtokba vétele.

Or. fr

Módosítás 179
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok”: a Szerződés 43. cikke 
alapján a közös agrárpolitika keretében 
elfogadott minden alkalmazandó jogi 
aktus, valamint – adott esetben – az ezen 
jogi aktusok alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vagy végrehajtási aktusok;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében az alap-jogiaktusban rendelkezni kell ágazati mezőgazdasági 
jogszabályokról.
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Módosítás 180
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mind az EMGA, mind az EMVA 
közvetlen módon finanszírozhatja a 
Bizottság kezdeményezésére és/vagy 
nevében, a közös agrárpolitika 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási, értékelési, audit, valamint 
ellenőrzési intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések különösen az alábbiakat 
foglalják magukba:

Mind az EMGA, mind az EMVA 
közvetlen módon finanszírozhatja a 
Bizottság kezdeményezésére és/vagy 
nevében, valamint tagállamok 
kezdeményezésére, a közös agrárpolitika 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási, értékelési, audit, valamint 
ellenőrzési intézkedéseket.

Or. it

Módosítás 181
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mind az EMGA, mind az EMVA 
közvetlen módon finanszírozhatja a 
Bizottság kezdeményezésére és/vagy 
nevében, a közös agrárpolitika 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási, értékelési, audit, valamint 
ellenőrzési intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések különösen az alábbiakat 
foglalják magukba:

Mind az EMGA, mind az EMVA 
közvetlen módon finanszírozhatja a 
Bizottság kezdeményezésére és/vagy 
nevében, valamint tagállamok 
kezdeményezésére, a közös agrárpolitika 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási, értékelési, audit, valamint 
ellenőrzési intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések különösen az alábbiakat 
foglalják magukba:

Or. it
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Módosítás 182
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan 
külön erre a célra szánt szervezeti egységei 
vagy szervei, amelyek felelnek a 4. cikk (1) 
bekezdésében és az 5. cikkben említett
kiadásokkal való gazdálkodásért és azok 
ellenőrzéséért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan 
külön erre a célra szánt szervezeti egységei 
vagy szervei, amelyek közösen felelnek a 
4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett valamennyi kiadással való 
gazdálkodásért és azok ellenőrzéséért.

Or. de

Indokolás

Ha egy kifizető ügynökséget elismernek, mindkét pillér keretében adminisztratív feladatokat 
kell ellátnia. Az adminisztrációra vonatkozó jelenlegi előírások nem tették hatékonyabbá a 
támogatási rendszert.

Módosítás 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan
külön erre a célra szánt szervezeti 
egységei vagy szervei, amelyek felelnek a 
4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett kiadásokkal való gazdálkodásért és 
azok ellenőrzéséért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan 
szervezeti egységei vagy szervei, amelyek 
felelnek a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. 
cikkben említett kiadásokkal való 
gazdálkodásért és azok ellenőrzéséért.

Or. en

Indokolás

A cél annak tisztázása, hogy az e feladatokért felelős kifizető ügynökség nem feltétlenül csak 
ezekért a feladatokért felelős, ahogyan azt a „külön erre a célra szánt” megfogalmazás 
sejteti. Ez összhangban áll a fő költségvetési rendelettel.
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Módosítás 184
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan
külön erre a célra szánt szervezeti 
egységei vagy szervei, amelyek felelnek a 
4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett kiadásokkal való gazdálkodásért és 
azok ellenőrzéséért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan 
szervezeti egységei vagy szervei, amelyek 
felelnek a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. 
cikkben említett kiadásokkal való 
gazdálkodásért és azok ellenőrzéséért.

Or. en

Indokolás

A „külön erre a célra szánt” megfogalmazás úgy is értelmezhető, mintha a szervezeti egység 
vagy szerv csak ezért a feladatokért lenne felelős, miközben a kívánt értelmezés szerint 
kizárólag az adott szervezeti egység lesz felelős.

Módosítás 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések kivételével e feladatok 
végrehajtása átruházható.

E feladatok végrehajtása átruházható.

Or. en

Indokolás

A kifizetéseknek átruházhatónak kell lenniük, feltéve, hogy a felelős szerv vagy szervezeti 
egység továbbra is teljes felelősséget vállal a bemutatott feladatok ellátásáért.

Módosítás 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella



AM\910033HU.doc 65/190 PE492.777v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam – alkotmányos 
rendelkezéseinek figyelembevételével –
tagállamonként, vagy adott esetben 
régiónként egyre korlátozza akkreditált 
kifizető ügynökségei számát. Azonban 
amennyiben a kifizető ügynökségek 
kialakítása regionális szinten történik, a 
tagállamok emellett nemzeti szinten is 
akkreditálnak egy kifizető ügynökséget a 
jellegüknél fogva nemzeti szinten 
irányítandó támogatási rendszerek 
számára.

Az akkreditált kifizető ügynökségek 
számát minden tagállam – alkotmányos 
rendelkezéseinek figyelembevételével –
arra a szükséges minimumra korlátozza, 
amely szükséges ahhoz, hogy a 4. és az 
5. cikkben említett kiadások kifizetésére 
megfelelő igazgatási és számviteli 
feltételek mellett kerüljön sor.

Or. fr

Módosítás 187
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartására vonatkozóan;

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a mérhető 
teljesítménykövetelményeken alapuló
belső ellenőrzési rendszerek megfelelő 
működésére és a mögöttes ügyletek 
jogszerűségére és szabályosságára 
vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartására való utalást törölni kell, mert 
azt a költségvetési rendelet felülvizsgálatának keretében kell megvitatni.
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Módosítás 188
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartására vonatkozóan;

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

A költségvetési rendelet nem írja elő, hogy egy tanúsító szervnek értékelnie kellene a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelést. Ennek megfelelően ezt ebben a 
rendeletben sem szabad előírni.

Módosítás 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartására vonatkozóan;

b) vezetői megbízhatósági nyilatkozat a 
számlák teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozóan;

Or. es
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Indokolás

Ennek az új követelménynek a megbízhatósági nyilatkozatra vonatkozóan való előírása több 
adminisztratív terhet ró a kifizető ügynökségre; vagy a követelményt kell törölni, vagy pedig 
az eljárásokat kell a lehető legnagyobb mértékben ésszerűsíteni.

Módosítás 190
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállam egynél több 
kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy 
szervet (a továbbiakban: koordináló szerv), 
amely a következő feladatok ellátásáért 
felelős:

Amennyiben egy tagállam alkotmányos 
rendje alapján egynél több kifizető 
ügynökséget akkreditál, a tagállamok 
kijelölnek egy szervet (a továbbiakban: 
koordináló szerv), amely a következő 
feladatok ellátásáért felelős:

Or. de

Módosítás 191
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) helyreigazító intézkedések megtételének 
biztosítása bármilyen általános jellegű 
hiányosság esetében, valamint a Bizottság 
tájékoztatása azok nyomon követéséről;

c) korrekciós intézkedések megtétele vagy 
koordinálása az esettől függően bármilyen 
általános jellegű hiányosság megszüntetése 
céljából, valamint a Bizottság folyamatos
tájékoztatása azok nyomon követéséről;

Or. de

Módosítás 192
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) helyreigazító intézkedések megtételének 
biztosítása bármilyen általános jellegű 
hiányosság esetében, valamint a Bizottság 
tájékoztatása azok nyomon követéséről;

c) korrekciós intézkedések megtétele vagy 
koordinálása az esettől függően bármilyen 
általános jellegű hiányosság megszüntetése 
céljából, valamint a Bizottság folyamatos
tájékoztatása azok nyomon követéséről;

Or. en

Indokolás

A változtatások a koordináló szerv ilyen esetben betöltendő szerepének pontosabb 
meghatározására törekednek.

Módosítás 193
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

d) az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának előmozdítása.

Or. en

Indokolás

A változtatások a koordináló szerv ilyen esetben betöltendő szerepének pontosabb 
meghatározására törekednek.

Módosítás 194
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a tagállam egynél több Amennyiben egy tagállam alkotmányos 
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kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy 
szervet (a továbbiakban: koordináló szerv), 
amely a következő feladatok ellátásáért 
felelős:

rendje alapján egynél több kifizető 
ügynökséget akkreditál, a tagállamok 
kiválasztanak egy szervet (a továbbiakban: 
koordináló szerv), amely a következő 
feladatok ellátásáért felelős:

Or. en

Módosítás 195
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a koordináló szervek akkreditálásának 
minimumfeltételei, valamint az 
akkreditáció megadásához és 
visszavonásához kapcsolódó eljárás 
szabályai.

törölve

Or. lv

Módosítás 196
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kifizető ügynökségek állami 
intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, 
valamint irányítási és ellenőrzési 
feladataik tartalma;

Or. de

Módosítás 197
Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a koordináló szerv működése és az 
információk Bizottság felé történő 
bejelentése a 7. cikk (4) bekezdésével 
összhangban.

Or. de

Módosítás 198
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a következők 
vonatkozásában:

törölve

a) a kifizető ügynökségek állami 
intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, 
valamint irányítási és ellenőrzési 
feladataik tartalma;
b) a koordináló szerv működése és az 
információk Bizottság felé történő 
bejelentése a 7. cikk (4) bekezdésével 
összhangban.
Az első bekezdésben meghatározott 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
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Módosítás 199
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk törölve
Tanúsító szervek
(1) A tanúsító szerv a tagállam által 
kijelölt köz- vagy magánjogi auditáló 
szerv, amely véleményt ad a kifizető 
ügynökség éves számláinak teljességére, 
pontosságára és valódiságára, valamint 
belső ellenőrzési rendszerének megfelelő 
működésére és a mögöttes ügyletek 
jogszerűségére és szabályosságára 
vonatkozó vezetői megbízhatósági 
nyilatkozatról, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartásáról.
A tanúsító szervnek szervezetileg az 
érintett kifizető ügynökségtől és az 
ügynökséget akkreditáló hatóságtól 
függetlenül kell működnie.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító 
szervek státusza, az általuk elvégzendő 
konkrét feladatok, többek között az 
ellenőrzések, valamint az ezek a szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. lv

Módosítás 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves 
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves 
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére 
vonatkozó vezetői megbízhatósági 
nyilatkozatról.

Or. es

Indokolás

Aggodalomra ad okot a javaslat által generált munkateher, összevetve a javaslat költség-
haszon arányával. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok értékelésére 
vonatkozó részleteket; a Bizottság e tekintetben még nem tett javaslatot.

Módosítás 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi ellenőrző szerv, 
amely – nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési szabványok alapján –
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
beszámolójának teljességére, pontosságára 
és valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
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elvének betartásáról.

Or. en

Indokolás

Mivel nincs iránymutatás arra vonatkozóan, hogy egy szerv hogyan készítse el a véleményét, a 
tagállamok számára pontosabb képet nyújtana, és az egész eljárást összehangoltabbá tenné, 
ha a véleményeket nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok alapján kellene 
elkészíteni. 

Módosítás 202
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv kizárólag a tagállam által 
kijelölt köz- vagy magánjogi ellenőrző
szerv, amely – nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési szabványok alapján –
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
beszámolójának teljességére, pontosságára 
és valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás
elvének betartásáról. A véleménynek 
jeleznie kell, hogy a 7. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerint kiadott 
megbízhatósági nyilatkozattal 
összefüggésben tett követeléseket vitatták-
e.

Or. de

Indokolás

A tanúsító szervvel szembeni követelményeknek egyértelműnek kell lenniük. A közbeszerzési 
szabályok nem feltétlenül írják elő közjogi ellenőrző szerv kinevezését.
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Módosítás 203
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi ellenőrző szerv, 
amely véleményt ad a kifizető ügynökség 
éves beszámolójának teljességére, 
pontosságára és valódiságára, valamint 
belső ellenőrzési rendszerének megfelelő 
működésére vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

Or. en

Módosítás 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves 
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által
kiválasztott köz- vagy magánjogi auditáló 
szerv, amely a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési szabványoknak megfelelően, 
kockázatalapú ellenőrzések alapján, a 
tagállam múltbeli teljesítményét 
figyelembe véve véleményt ad a kifizető 
ügynökség éves számláinak teljességére, 
pontosságára és valódiságára, valamint a 
bevezetett ellenőrzési rendszerek megfelelő 
működésére és a mögöttes ügyletek 
jogszerűségére és szabályosságára
vonatkozóan. Ennek a véleménynek 
többek között ki kell mondania, hogy 
felmerült-e kétség a vizsgálat során a 7. 
cikk (3) bekezdésének b) pontjában 
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említett vezetői megbízhatósági nyilatkozat
állításaival kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi ellenőrző szerv, 
amely véleményt ad a kifizető ügynökség 
éves beszámolójának teljességére, 
pontosságára és valódiságára, valamint 
belső ellenőrzési rendszerének megfelelő 
működésére vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

Or. fr

Módosítás 206
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi ellenőrző szerv, 
amely véleményt ad a kifizető ügynökség 
éves beszámolójának teljességére, 
pontosságára és valódiságára, valamint 
belső ellenőrzési rendszerének megfelelő 
működésére vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
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hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

elvének betartásáról.

Or. sk

Módosítás 207
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves 
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról, továbbá a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartásáról.

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
véleményt ad a kifizető ügynökség éves 
számláinak teljességére, pontosságára és 
valódiságára, valamint belső ellenőrzési 
rendszerének megfelelő működésére és a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és 
szabályosságára vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról.

Or. de

Indokolás

A költségvetési rendelet nem írja elő, hogy egy tanúsító szervnek értékelnie kellene a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelést.

Módosítás 208
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az arányosság elvével és az 
adminisztratív terhek csökkentésével 
összhangban a tanúsító szerv: 
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a) a lehető legnagyobb mértékben 
integrálja a mintákat, és maximalizálja a 
műveletek tesztelésének hatékonyságát, 
beleértve a helyszíni ellenőrzéseket; 
továbbá
b) a teszteléshez a kellő bizonyosság 
megszerzéséhez szükséges lehető 
legkevesebb számú lakosságot és 
műveletet választja ki. 

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a cikkel járó adminisztratív teher és pénzügyi hatás csökkentésére törekszik.

Módosítás 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító szervek 
státusza, az általuk elvégzendő konkrét 
feladatok, többek között az ellenőrzések, 
valamint az ezek a szervek által kiállítandó 
igazolások és elkészítendő jelentések, 
illetve az azokat kísérő dokumentumok 
vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító szervek 
státusza, az általuk elvégzendő konkrét 
feladatok, többek között – az egyetlen, 
integrált mintán elvégzendő –
ellenőrzések, valamint az ezek a szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzési módszertant a felelős szervekre nehezedő terhek minimális szinten tartása 
érdekében egyetlen integrált mintára kell alapozni.
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Módosítás 210
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító 
szervek státusza, az általuk elvégzendő 
konkrét feladatok, többek között az 
ellenőrzések, valamint az ezek a szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) A Bizottságnak felhatalmazása van 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tanúsító szervek státusza, az 
általuk elvégzendő konkrét feladatok, 
többek között az ellenőrzések 
vonatkozásában

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés, ezért a rendelkezést szét kell választani.

Módosítás 211
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító szervek 
státusza, az általuk elvégzendő konkrét 
feladatok, többek között az ellenőrzések, 
valamint az ezek a szervek által kiállítandó 
igazolások és elkészítendő jelentések, 
illetve az azokat kísérő dokumentumok 
vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a tanúsító szervek 
státusza, az általuk elvégzendő konkrét 
feladatok, többek között – az egyetlen, 
integrált mintán elvégzendő –
ellenőrzések, valamint az ezek a szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
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vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzési módszertant az auditáló szervekre, a kifizető ügynökségekre és a termelőkre 
nehezedő terhek minimális szinten tartása érdekében egyetlen integrált mintára kell alapozni.

Módosítás 212
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság végrehajtási aktusok 
révén szabályokat határoz meg a tanúsító 
szervek által kiállítandó igazolások és 
elkészítendő jelentések, illetve az azokat 
kísérő dokumentumok vonatkozásában. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok létrehoznak egy 
rendszert, amelynek keretében tanácsadást 
nyújtanak a kedvezményezetteknek a 
földgazdálkodással és a gazdaságban 
folytatott gazdálkodással kapcsolatban (a 
továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadó 

(1) A tagállamok létrehoznak egy 
rendszert, amelynek keretében tanácsadást 
nyújtanak a kedvezményezetteknek a 
földgazdálkodással, a gazdaságban 
folytatott gazdálkodással, valamint a 
gazdálkodásban rejlő kockázatokkal
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rendszer), és amelynek működtetését egy 
vagy több kijelölt szerv látja el. A kijelölt 
szervek egyaránt lehetnek köz- és 
magánjogi szervek.

kapcsolatban (a továbbiakban: 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer), és 
amelynek működtetését egy vagy több 
kijelölt szerv látja el, továbbá amelyet a 
Bizottság által a 111. cikkel összhangban, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén meghatározott minimális képesítési 
követelmények alapján akkreditálnak.  A 
kijelölt szervek egyaránt lehetnek köz- és 
magánjogi szervek.

Or. en

Módosítás 214
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelmények és a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozó előírások a VI. cím I. fejezete 
szerint;

a) követelmények a gazdaságok szintjén a
jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelményekből és a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára
vonatkozó előírásokból adódóan a VI. cím 
I. fejezete szerint;

Or. en

Módosítás 215
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok a(z) xxx/xxx/EU [DP] 
rendelet III. címének 2. fejezete szerint, 
valamint a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. 
cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti 

törölve
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mezőgazdasági terület fenntartása;

Or. en

Módosítás 216
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) információk az európai innovációs 
partnerség keretében működő operatív 
csoportok tevékenységeiről, különös 
figyelmet fordítva az innovációra irányuló 
mezőgazdasági gyakorlatokra

Or. en

Módosítás 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok a saját körülményeikhez igazíthassák a mezőgazdasági 
tanácsadó szolgálatot, a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményeknek a (3) 
bekezdésbe kell tartozniuk. 
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Módosítás 218
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. es

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy melyek az éghajlatváltozás mérséklésére és a biológiai 
sokféleség megóvására irányuló, szóban forgó intézkedések, és mit értenek a gazdasági 
tevékenység fenntartható fejlődésével kapcsolatos tanácsadáson. Ezért javasoljuk, hogy a (3) 
bekezdésben említett kötelező tanácsadó rendszer legyen választható.
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Módosítás 220
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 221
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

törölve

Or. es

Módosítás 223
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlatváltozás mérséklésével és az
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

c) legalább az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, a 
hatékony tápanyag-körforgással, a 
talajegészséggel, az állat- és
növénybetegségekkel és az innovációval 
kapcsolatos követelmények és 
tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 224
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A xxx/xxx/xx rendelet 29. cikkében 
meghatározott agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati intézkedések.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a második pillér keretében agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedéseket kell hozniuk, ezért a termelők számára átfogó támogatást kell biztosítani, hogy 
éljenek a mezőgazdasági tanácsadó rendszer eme lehetőségével. Az intézkedések és az azokkal 
járó előnyök népszerűsítése elősegíti az intézkedések gazdálkodók általi alkalmazását, és 
ezáltal a fenntartható gazdálkodási rendszerek kialakulását.

Módosítás 225
Spyros Danellis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a xxx/xxx/xx rendelet 29. cikkében 
meghatározott agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati intézkedések;

Or. en

Módosítás 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A xxx/xxx/xx rendelet 29. cikkében 
meghatározott agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati intézkedések.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak a második pillér keretében agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedéseket kell hozniuk, ezért a termelők számára átfogó támogatást kell biztosítani, hogy 
éljenek a mezőgazdasági tanácsadó rendszer eme lehetőségével. Az intézkedések 
népszerűsítése elősegíti az intézkedések gazdálkodók általi alkalmazását, és fenntarthatóbb 
gazdálkodási rendszerek kialakulását.

Módosítás 227
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a biogazdálkodás környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése, 
legalább a 834/2007/EK rendeletben 
meghatározott előírásoknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 228
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az integrált növényvédelemmel és a 
nem vegyi alternatívák alkalmazásával 
kapcsolatos tanácsadás

Or. en

Indokolás

„nem vegyi módszerek”: a növényvédelemben és kártevő-szabályozásban használt peszticidek 
alternatív módszerei, amelyek például a 2009/128/EK irányelv III. mellékletének 1. pontjában 
említett mezőgazdasági technikákon vagy fizikai, mechanikai vagy biológiai kártevő-
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szabályozási módszereken alapulnak

Módosítás 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. es

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy melyek az éghajlatváltozás mérséklésére és a biológiai 
sokféleség megóvására irányuló, szóban forgó intézkedések, és mit értenek a gazdasági 
tevékenység fenntartható fejlődésével kapcsolatos tanácsadáson. Ezért javasoljuk, hogy a (3) 
bekezdésben említett kötelező tanácsadó rendszer legyen választható.

Módosítás 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok a saját körülményeikhez igazíthassák a mezőgazdasági 
tanácsadó szolgálatot, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott követelményeknek a (3) 
bekezdésbe kell tartozniuk. 

Módosítás 231
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. en

Módosítás 232
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. de
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Módosítás 233
George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. en

Indokolás

A kisüzemeket és egyéb méretű gazdaságokat nem szabad megkülönböztetni a gazdasági 
tanácsadáshoz való hozzáférés tekintetében.

Módosítás 234
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. en

Módosítás 235
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. en

Módosítás 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

törölve

Or. es

Módosítás 237
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 

törölve
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tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

Or. en

Módosítás 238
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

d) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek és a legalább a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő
mezőgazdasági üzemek környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése.

Or. en

Módosítás 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

d) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek és a legalább a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő
mezőgazdasági üzemek környezeti 
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teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése.

Or. en

Módosítás 240
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a számvitellel, a vállalkozással és a 
gazdasági források fenntartható 
kezelésével kapcsolatos elvek előmozdítása 
és végrehajtása.

Or. pl

Módosítás 241
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a biogazdálkodás környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése, 
legalább a 834/2007/EK rendeletben 
meghatározott előírásoknak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A biogazdálkodásra való áttérés sokszor új ismeretek és szaktudás elsajátítását teszi 
szükségessé, ezért a mezőgazdasági tanácsadó rendszerbe valamennyi tagállam 
vonatkozásában konkrétan be kell vonni a biogazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket is, 
legalább a biotermelésre vonatkozó 834/2007/EK rendeletben előírt szabványoknak 
megfelelően (bizonyos ökológiai szabványok ezen ugyanis túlmennek).  



AM\910033HU.doc 93/190 PE492.777v02-00

HU

Módosítás 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a biogazdálkodás környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése, 
legalább a 834/2007/EK rendeletben 
meghatározott előírásoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a biogazdálkodás környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlesztése, 
a 834/2007/EK rendeletben meghatározott 
előírásoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A biogazdálkodásra való áttérés sokszor új ismeretek és szaktudás elsajátítását teszi 
szükségessé, miközben elismerten pozitív hatással van a környezetre. Ezért a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszerbe valamennyi tagállam vonatkozásában konkrétan be kell vonni a 
biogazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket is, legalább a biotermelésre vonatkozó 
834/2007/EK rendeletben előírt szabványoknak megfelelően.  

Módosítás 244
Brian Simpson
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da. A xxx/xxx/xx rendelet 29. cikkében 
meghatározott agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati intézkedések

Or. en

Módosítás 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a termelők előtt álló lehetőségek a 
gazdasági és környezetei kockázatok 
hatékony kezelése tekintetében.

Or. en

Módosítás 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek és a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok a saját körülményeikhez igazíthassák a mezőgazdasági 
tanácsadó szolgálatot, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott követelményeknek a (3) 
bekezdésbe kell tartozniuk. 

Módosítás 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek és a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 248
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható
fejlődése;

a) a tagállamok meghatározása szerinti kis 
mezőgazdasági üzemek és a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en
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Módosítás 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek az üzemi 
korszerűsítést, a versenyképességre való 
törekvést, az élelmiszer-ellátási lánc 
integrációját, az innovációt és a piaci 
orientációt is magában foglaló gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése.

Or. es

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy melyek az éghajlatváltozás mérséklésére és a biológiai 
sokféleség megóvására irányuló, szóban forgó intézkedések, és mit értenek a gazdasági 
tevékenység fenntartható fejlődésével kapcsolatos tanácsadáson. Ezért javasoljuk, hogy a (3) 
bekezdésben említett kötelező tanácsadó rendszer legyen választható.

Módosítás 251
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése

Or. en

Módosítás 252
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 253
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában említettektől 
eltérő mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

a) a (2) bekezdés d) pontjában említettektől 
eltérő mezőgazdasági üzemek környezeti 
teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek gazdasági tevékenységének fenntartható fejlődését opcionálissá kell 
tenni.

Módosítás 255
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése;

a) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése

Or. en

Módosítás 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés d) pontjában említettektől 
eltérő mezőgazdasági üzemek gazdasági 

a) a (2) bekezdés c) és d) pontjában 
említettektől eltérő mezőgazdasági üzemek
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tevékenységének fenntartható fejlődése; környezeti teljesítménye és gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 257
Wojciech Michał Olejniczak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a gazdaságok átalakulásának és 
gazdasági tevékenységeik sokszínűbbé 
tételének előmozdítása, különös tekintettel 
az idegenforgalomra, valamint a 
fásításokra és az agrár-erdészeti 
rendszerek kialakítására;

Or. pl

Módosítás 258
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) kockázatkezelés és megfelelő 
megelőző intézkedések bevezetése a 
természeti katasztrófák, 
katasztrófaesemények, valamint állat- és 
növénybetegségek kezelése érdekében; 

Or. pl

Módosítás 259
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos 
minimumkövetelmények és tevékenységek 
az e rendelet I. mellékletében foglaltak 
szerint

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok a saját körülményeikhez igazíthassák a mezőgazdasági 
tanácsadó szolgálatot, a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményeknek a (3) 
bekezdésbe kell tartozniuk. 

Módosítás 260
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos 
minimumkövetelmények és tevékenységek 
az e rendelet I. mellékletében foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 262
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel és az állat-
és növénybetegségek bejelentésével 
kapcsolatos követelmények és 
tevékenységek, az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint, valamint a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet új, 18a. 
cikke szerint meghatározott 
„környezetbarát növekedéshez” 
kapcsolódó követelmények, a 
vidékfejlesztési programokban javasolt 
intézkedéseknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 263
Marian Harkin



PE492.777v02-00 102/190 AM\910033HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos 
minimumkövetelmények és tevékenységek 
az e rendelet I. mellékletében foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) minimumkövetelményként az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

Or. es

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy melyek az éghajlatváltozás mérséklésére és a biológiai 
sokféleség megóvására irányuló, szóban forgó intézkedések, és mit értenek a gazdasági 
tevékenység fenntartható fejlődésével kapcsolatos tanácsadáson. Ezért javasoljuk, hogy a (3) 
bekezdésben említett kötelező tanácsadó rendszer legyen választható.
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Módosítás 265
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval kapcsolatos követelmények 
és tevékenységek, legalább az e rendelet I. 
mellékletében foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 266
Hynek Fajmon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok. 

Or. en

Módosítás 267
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)



PE492.777v02-00 104/190 AM\910033HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek és a legalább 
a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése.

Or. de

Módosítás 268
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

Or. en

Módosítás 269
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a tagállamok meghatározása szerinti 
kis mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése és 
legalább a(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet 
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V. címében említett mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő gazdaságok.

Or. en

Módosítás 270
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok meghatározása szerinti 
olyan kis mezőgazdasági üzemek 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődése, amelyek részt vesznek a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben.

Or. en

Módosítás 271
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a 
közvetlen kifizetésekről szóló rendelet] III. 
címének 2. fejezete szerint, valamint a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] 4. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
mezőgazdasági terület fenntartása

Or. en
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Módosítás 272
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak a 
tanácsadás és az ellenőrzés elkülönítéséről.
Ezzel összefüggésben és a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a 12. cikkben említett 
kijelölt szervek ne hozzák a tanácsadói 
tevékenységük során megszerzett 
személyes vagy egyedi információkat és 
adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet 
vezető kedvezményezetten kívül más 
személy tudomására, a tevékenységük 
során feltárt olyan szabálytalanságok vagy 
jogsértések esetének kivételével, 
amelyeket uniós vagy nemzeti 
jogszabályban megállapított 
kötelezettségük jelenteni a megfelelő 
hatóságnak, különösen bűncselekmény 
esetén.

(2) A tagállamok gondoskodnak a 
tanácsadás és az ellenőrzés elkülönítéséről.
Ebben a tekintetben és a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a 12. cikkben említett 
kijelölt szervek ne hozzák a tanácsadói 
tevékenységük során megszerzett 
személyes vagy egyedi információkat és 
adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet 
vezető kedvezményezetten kívül más 
személy tudomására, a támogatást 
nyújtója, az ellenőrző hatóságok, valamint 
a tevékenységük során feltárt olyan 
szabálytalanságok vagy jogsértések 
kivételével, amelyeket uniós vagy nemzeti 
jogszabályban megállapított 
kötelezettségük jelenteni a megfelelő 
hatóságnak, különösen bűncselekmény 
esetén.

Or. en

Módosítás 273
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak a 
tanácsadás és az ellenőrzés elkülönítéséről.
Ezzel összefüggésben és a 
dokumentumokhoz való nyilvános 

(2) A tagállamok gondoskodnak a 
tanácsadás és az ellenőrzés elkülönítéséről.
Ebben a tekintetben és a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
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hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a 12. cikkben említett 
kijelölt szervek ne hozzák a tanácsadói 
tevékenységük során megszerzett 
személyes vagy egyedi információkat és 
adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet 
vezető kedvezményezetten kívül más 
személy tudomására, a tevékenységük 
során feltárt olyan szabálytalanságok vagy 
jogsértések esetének kivételével, 
amelyeket uniós vagy nemzeti 
jogszabályban megállapított 
kötelezettségük jelenteni a megfelelő 
hatóságnak, különösen bűncselekmény 
esetén.

hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a 12. cikkben említett 
kijelölt szervek ne hozzák a tanácsadói 
tevékenységük során megszerzett 
személyes vagy egyedi információkat és 
adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet 
vezető kedvezményezetten kívül más 
személy tudomására, a támogatást 
nyújtója, az ellenőrző hatóságok, valamint 
a tevékenységük során feltárt olyan 
szabálytalanságok vagy jogsértések 
kivételével, amelyeket uniós vagy nemzeti 
jogszabályban megállapított 
kötelezettségük jelenteni a megfelelő 
hatóságnak, különösen bűncselekmény 
esetén.

Or. en

Módosítás 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszeren kívüli tanácsadási 
szolgáltatáshoz.

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszeren kívüli tanácsadási 
szolgáltatáshoz. Elsőbbséget kell 
biztosítani a korlátozott erőforrásokkal 
működő hálózatoknak, amelyek (az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló) 
xxx/xxx/EU rendelet 62. cikke szerinti 
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operatív csoportokat alkothatnak, és 
amelyek – amennyiben részt vesznek 
innovációban – csatlakozhatnak (az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló) 
xxx/xxx/EU rendelet 53. és 61. cikke 
szerinti, a mezőgazdasági 
termelékenységgel és fenntarthatósággal 
kapcsolatos európai innovációs 
partnerséghez. 

Or. fr

Módosítás 275
George Lyon, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszeren kívüli tanácsadási 
szolgáltatáshoz.

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek részt vesznek a 
(közvetlen kifizetésekről szóló) 
xxx/xxx/EU rendelet III. címének 2. 
fejezetében ismertetett, a szén-dioxid-, 
tápanyag- és/vagy energiahatékonysághoz 
vezető intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

A szénnel, tápanyagokkal és energiahatékonysággal kapcsolatos „zöldítő” intézkedések 
közvetlen kifizetések jogcímei közé való felvételét össze kell kapcsolni az ezen intézkedéseket 
végrehajtó mezőgazdasági termelők tanácsadáshoz és beruházástámogatáshoz való 
elsőbbségi hozzáférésével, az erőforráshatékonyabb mezőgazdaság megteremtéséhez 
szükséges, kedvező körfolyamat létrehozása érdekében. A tagállamok azonban nem 
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különböztethetnek meg hátrányosan semmilyen típusú gazdaságot.

Módosítás 276
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban objektív kritériumok 
alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszeren kívüli tanácsadási 
szolgáltatáshoz.

A tagállamok azonban környezeti, 
gazdasági és szociális kritériumok alapján 
meghatározhatják a kedvezményezettek 
azon kategóriáit, amelyek elsőbbséget 
élveznek a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszerhez való hozzáférés terén. A 
tagállamok azonban gondoskodnak arról is, 
hogy elsőbbséget élvezzenek azok a 
mezőgazdasági termelők, amelyek a 
legkevésbé férnek hozzá egyéb, a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszeren kívüli 
tanácsadási szolgáltatáshoz.

Or. en

Módosítás 277
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok azonban 
gondoskodnak arról is, hogy elsőbbséget 
élvezzenek azok a mezőgazdasági 
termelők, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 

A tagállamok azonban objektív 
kritériumok alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való
hozzáférés terén; ezek közül az egyik 
csoportot azok a mezőgazdasági termelők
alkotják, amelyek a legkevésbé férnek 
hozzá egyéb, a mezőgazdasági tanácsadó 
rendszeren kívüli tanácsadási 
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rendszeren kívüli tanácsadási 
szolgáltatáshoz.

szolgáltatáshoz.

Or. en

Indokolás

A cél a bekezdés pontosítása.

Módosítás 278
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 cikk törölve
Bizottsági hatáskörök
(1) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett rendszer teljes körű 
működőképessé tételére irányuló 
rendelkezésekre vonatkozóan. Ezek a 
rendelkezések kitérhetnek többek között a 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
hozzáférési feltételekre.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogadhat el a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer egységes végrehajtása 
céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
112. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 279
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett rendszer teljes körű 
működőképessé tételére irányuló 
rendelkezésekre vonatkozóan. Ezek a 
rendelkezések kitérhetnek többek között a 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
hozzáférési feltételekre.

törölve

Or. en

Módosítás 280
Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett rendszer teljes körű 
működőképessé tételére irányuló 
rendelkezésekre vonatkozóan. Ezek a 
rendelkezések kitérhetnek többek között a 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
hozzáférési feltételekre.

(1) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett rendszer teljes körű 
működőképessé tételére irányuló 
rendelkezésekre vonatkozóan. Ezek a 
rendelkezések kitérhetnek többek között a 
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
hozzáférési feltételekre, valamint a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerben 
kijelölt szervezetekre vonatkozó minimális 
képesítési követelményekre.

Or. en
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Módosítás 281
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogadhat el a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer egységes végrehajtása 
céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
112. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 282
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha az uniós 
jogszabályok az (1) bekezdésben említett 
összeget csökkentő összegekről 
rendelkeznek, a Bizottság az érintett 
jogszabályban említett adatok alapján, 
végrehajtási aktusok révén megállapítja
az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló 
nettó egyenleget.

(2) Abban az esetben, ha az uniós 
jogszabályok az (1) bekezdésben említett 
összeget csökkentő összegekről 
rendelkeznek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 111. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén az érintett jogszabályban 
említett adatok alapján megállapítsa az 
EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó 
egyenleget.

Or. de

Módosítás 283
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az EMGA-ból nyújtott 
támogatás kedvezményezettjei által viselt 
adminisztratív és személyzeti költségeket 
az alap nem téríti meg.

A közös agrárpolitika finanszírozására 
felhasznált alapokkal kapcsolatos 
információszolgáltatáshoz, illetve az 
alapok összekapcsolásához, nyomon 
követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges 
technikai megoldások és források 
fenntartása és kifejlesztése érdekében a
tagállamok által elvégzendő tevékenységek 
keretében felmerült költségeket az
xxx/xxx/EU rendelet 7. cikkében említett 
nemzeti keretösszegek 2%-áig az EMGA 
viseli.  .

Or. it

Módosítás 284
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az EMGA-ból 
támogatásban részesülők által viselt, a 
személyzettel kapcsolatos kiadásokat az 
EMGA-ból nem lehet megtéríteni.

Or. it

Módosítás 285
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezeket a műholdas felvételeket 
térítésmentesen az ellenőrző szervek vagy 
az e szervek által a képviseletükkel 

A Bizottság és/vagy a tagállamok 
megvásárolják ezeket a műholdas 
felvételeket, és térítésmentesen az 
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megbízott szolgáltatók rendelkezésére
bocsátja.

ellenőrző szervek vagy az e szervek által a 
képviseletükkel megbízott szolgáltatók 
rendelkezésére bocsátják.

Or. it

Módosítás 286
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság marad a felvételek
tulajdonosa, amelyek a munka befejezése 
után visszakerülnek a Bizottsághoz. A 
Bizottság rendelkezhet a mezőgazdasági 
területek távérzékelés útján történő 
ellenőrzése során alkalmazott eljárások és 
munkamódszerek tökéletesítéséről is.

A Bizottság és/vagy a tagállamok 
maradnak a felvételek tulajdonosai. Ők 
rendelkezhetnek a mezőgazdasági 
területek távérzékelés útján történő 
ellenőrzése során alkalmazott eljárások és 
munkamódszerek tökéletesítéséről is.

Or. it

Módosítás 287
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott 
intézkedések célja az, hogy lehetővé tegye 
a Bizottság számára az uniós 
mezőgazdasági piacok globális 
összefüggésben történő irányítását, a 
mezőgazdasági földterület és a termés 
állapotának agroökonómiai nyomon 
követését és ezáltal – különösen a 
terméshozamra és a mezőgazdasági 
termelésre vonatkozó becslések készítését, 
az ezekhez a becslésekhez való hozzáférés 

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott 
intézkedések célja az, hogy lehetővé tegye 
a Bizottság számára az uniós 
mezőgazdasági piacok globális 
összefüggésben történő irányítását, a 
mezőgazdasági és az erdészeti földterület 
és a mezőgazdasági erőforrások és a
termés állapotának agroökonómiai és agro-
ökológiai nyomon követését és ezáltal
becslések készítését –például a 
terméshozamra, az erőforrás-
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nemzetközi környezetben – például az 
ENSZ szervezetei vagy más nemzetközi 
ügynökségek által koordinált 
kezdeményezések keretében – való 
megosztását, valamint a világpiacok 
átláthatóságához való hozzájárulást és az 
agrometeorológiai rendszer technológiai 
nyomon követését.

hatékonyságra és a hosszú távú
mezőgazdasági termelésre vonatkozóan –, 
az ezekhez a becslésekhez való hozzáférés 
nemzetközi környezetben – például az 
ENSZ szervezetei vagy más nemzetközi 
ügynökségek által koordinált 
kezdeményezések keretében – való 
megosztását, valamint a világpiacok 
átláthatóságához való hozzájárulást és az 
agrometeorológiai rendszer technológiai 
nyomon követését.

Or. en

Indokolás

Mivel az élelmiszertermelési rendszerek kimeríthető természeti erőforrásokon alapulnak, 
úgymint a talaj, biztosítanunk kell az ilyen erőforrásokra vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést, annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni, milyen hatékonyan válaszolja meg a 
megreformált politika a hosszú távú élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kihívásokat.  Itt tehát 
a közpénzek hatékony felhasználásának értékeléséről van szó. Az adatoknak az agrár-
erdészeti területeket is le kell fedniük, mivel az éghajlatváltozás és az erdőtüzek stb. miatt 
nagy kihívásokkal állunk szemben e téren.

Módosítás 288
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott 
intézkedések a közös agrárpolitika 
végrehajtásához és nyomon követéséhez 
szükséges adatok – köztük a műholdas és 
meteorológiai adatok – gyűjtésére, illetve 
beszerzésére, téradat-infrastruktúra és 
honlap létrehozására, időjárási 
viszonyokhoz kapcsolódó, meghatározott 
tanulmányok készítésére, valamint az 
agrometeorológiai és az ökonometriai 
modellek aktualizálására vonatkoznak.
Szükség esetén ezeket az intézkedéseket a 
tagállami laboratóriumokkal és szervekkel 

A 6. cikk c) pontja alapján finanszírozott 
intézkedések a közös agrárpolitika 
végrehajtásához és nyomon követéséhez 
szükséges adatok – köztük a műholdas és 
meteorológiai adatok – gyűjtésére, illetve 
beszerzésére, téradat-infrastruktúra és 
honlap létrehozására, időjárási 
viszonyokhoz kapcsolódó, meghatározott 
tanulmányok készítésére, a talajegészség 
és -működés ellenőrzése – például a 
földhasználat lefedettségi területére 
irányuló keretfelmérés (LUCAS) révén –,
valamint az agrometeorológiai és az 
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együttműködésben kell megvalósítani. ökonometriai modellek aktualizálására 
vonatkoznak. Szükség esetén ezeket az 
intézkedéseket a tagállami 
laboratóriumokkal és szervekkel 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Ha a reform következtében közpénzeket fordítunk az élelmiszertermelési rendszerek 
tekintetében bekövetkező paradigmaváltásra, akkor – tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek 
kimeríthető természeti erőforrásokon alapulnak, úgymint a talaj –, biztosítanunk kell az ilyen 
erőforrásokra vonatkozó információkhoz való hozzáférést, annak érdekében, hogy fel tudjuk 
mérni, milyen hatékonyan válaszolja meg a megreformált politika a hosszú távú 
élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kihívásokat; itt tehát a közpénzek hatékony 
felhasználásának értékeléséről van szó.

Módosítás 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) xxx/xxx/EU [MFF] rendeletben a 
piachoz kapcsolódó kiadások és a 
közvetlen kifizetések finanszírozása 
tekintetében meghatározott éves felső 
határok betartásának biztosítása érdekében 
kiigazítási arányt kell meghatározni a 
közvetlen kifizetésekre, amennyiben az 
adott közbenső határ alá tartozó 
intézkedések finanszírozására vonatkozó 
előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott 
pénzügyi évben az alkalmazandó felső 
határok túllépése várható.

(1) A(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet]
a piachoz kapcsolódó kiadások és a 
közvetlen kifizetések finanszírozása 
tekintetében meghatározott éves felső 
határok betartásának biztosítása érdekében 
kiigazítási arányt kell meghatározni a 
közvetlen kifizetésekre, amennyiben az 
adott közbenső határ alá tartozó 
intézkedések finanszírozására vonatkozó 
előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott 
pénzügyi évben, a határérték alatt 
300 000 000 euró összegű ráhagyás 
figyelembevételével, az alkalmazandó felső 
határok túllépése várható.

Or. en
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Indokolás

Az EMGA felső határértéke alatti 300 millió eurós tartalék biztonsági tartalékként szolgál az 
EMGA költségvetésének kezelése tekintetében, ezért el kell kerülni ennek a mechanizmusnak a 
lebontását.

Módosítás 290
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Tanács a rendelkezésre álló új
információk alapján, a Bizottság 
javaslatára december 1-jéig módosíthatja a 
közvetlen kifizetéseknek a (2) vagy (3) 
bekezdéssel összhangban meghatározott 
kiigazítási arányát.

(4) A Bizottság, ha a (2) és (3) 
bekezdésben megállapított határozat 
meghozatalát követően új és lényeges 
információk állnak rendelkezésre, ezen
információk alapján, végrehajtási aktusok 
útján, a 112. cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott eljárás alkalmazása nélkül,
december 1-jéig módosíthatja a közvetlen 
kifizetéseknek a (2) vagy (3) bekezdéssel 
összhangban meghatározott kiigazítási 
arányát.

Or. de

Módosítás 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazása előtt először 
figyelembe kell venni az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás 14. 
pontjában említett, mezőgazdasági 

törölve
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válságokra képzett tartalék számára a 
költségvetési hatóság által engedélyezett 
összeget.

Or. de

Módosítás 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazása előtt először 
figyelembe kell venni az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás 14. 
pontjában említett, mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék számára a 
költségvetési hatóság által engedélyezett 
összeget.

törölve

Or. en

Indokolás

Költségvetésen kívüli költekezésre nem kerülhet sor. Ha válság alakul ki, azt vissza kell vinni 
a költségvetésbe, ezért e cikk (6) bekezdésére nincs szükség.

Módosítás 293
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazása előtt először 
figyelembe kell venni az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 

törölve
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közötti, a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás 14. 
pontjában említett, mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék számára a 
költségvetési hatóság által engedélyezett 
összeget.

Or. lv

Módosítás 294
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazása előtt először 
figyelembe kell venni az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás 14. pontjában 
említett, mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalék számára a költségvetési hatóság 
által engedélyezett összeget.

(6) A (2) bekezdésben megfogalmazott 
javaslat bemutatása előtt, a Bizottság 
megvizsgálja, hogy teljesültek-e az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás 14. pontjában 
említett, mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalék felhasználásának feltételei, és ha 
igen, ennek megfelelően benyújtja a 
javaslatot.

Or. de

Indokolás

Lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a költségvetési fegyelemmel nem helyettesítik a 
válságkezelési tartalékot, amennyiben kivételes piaci fejlemények miatt megnőnek az egységes 
közös piacszervezésről szóló, 159. cikk értelmében tett intézkedések tervezett költségei.

Módosítás 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az n. pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési tervezet 
kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, 
hogy az n. pénzügyi évre vonatkozó, a 16. 
cikkben említett összeg túllépésre kerül, a 
Bizottság javaslatot tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, illetőleg a 
Tanácsnak az említett összeg betartása 
érdekében szükséges intézkedésekre.

(2) Amennyiben az n. pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési tervezet 
kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, 
hogy az n. pénzügyi évre vonatkozó, a 16. 
cikkben említett összeg túllépésre kerül,
figyelembe véve az e rendelet 25. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
tartalékot, a Bizottság javaslatot tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
illetőleg a Tanácsnak az említett összeg 
betartása érdekében szükséges 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A 25. cikk (1) bekezdésére vonatkozó, az EMGA felső határa alatti tartalék helyreállításáról 
szóló módosítással összhangban a jelenlegi, 1290/2005/EK rendelet szerint a 26. cikk (1) 
bekezdésében is utalni kell erre.

Módosítás 296
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, 
hogy fennáll a 16. cikkben említett összeg 
túllépésének kockázata, és hogy hatáskörén 
belül nincs lehetősége ennek orvoslására 
alkalmas intézkedések megtételére, akkor 
további, az említett összeg betartására 
irányuló intézkedésekre tesz javaslatot.
Ezeket az intézkedéseket a Szerződés 43. 
cikkének (3) bekezdése alapján a Tanács, 
illetőleg a Szerződés 43. cikkének (2) 
bekezdése alapján az Európai Parlament és 
a Tanács fogadja el.

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, 
hogy fennáll a 16. cikkben említett összeg 
túllépésének kockázata, és hogy hatáskörén 
belül nincs lehetősége ennek orvoslására 
alkalmas intézkedések megtételére, akkor 
további, az említett összeg betartására 
irányuló intézkedésekre tesz javaslatot.
Ezeket az intézkedéseket a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdése alapján az Európai 
Parlament és a Tanács fogadja el.
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Or. de

Módosítás 297
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29 cikk törölve
A kettős finanszírozás tilalma

A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

Or. pl

Indokolás

A szöveget összhangba hozza az xxx/xxx/EU (DP) rendelet II. címének 1. részében, valamint e 
rendelet 100. cikkében tett módosításokkal. A közvetlen támogatási rendszerek fel nem 
használt eszközeit, valamint a csökkentések és kizárások eredményeképpen fennmaradó 
összegeket a tagállamok az EMVA által finanszírozott intézkedések további támogatására 
különíthetik el.

Módosítás 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

A (közvetlen kifizetésekről szóló) 
xxx/2012/EU rendelet III. címének II. 
fejezete és a (vidékfejlesztésről szóló) 
xxx/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
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költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

Az EMVA keretében finanszírozott 
kiadások az Unió költségvetéséből 
semmilyen más finanszírozásban nem 
részesülhetnek, kivéve az EMVA-ról szóló 
2012-es rendelet 29. és 30. cikkében 
meghatározott olyan támogatás 
tekintetében, amely nem sérti a (közvetlen 
kifizetésekről szóló) xxx/2012 rendelet III. 
címének II. fejezete szerinti kifizetéseket.

Or. de

Módosítás 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

A(z) RD/xxx/EU rendelet 29. és 30. cikke
(2) bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

Or. en
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Indokolás

Ezzel a kiegészítéssel az 1. pillérben az új rendszer értelmében az agrár-környezetvédelmi 
rendszerek automatikusan jogosulttá válnak a „kizöldítéssel” kapcsolatos kifizetésekre.

Módosítás 301
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) RD/xxx/EU rendelet 30. cikke (2) 
bekezdése szerinti, támogatásra való 
jogosultság sérelme nélkül az EMVA 
keretében finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

A(z) RD/xxx/EU rendelet 29. cikke (2) 
bekezdése és 30. cikke (2) bekezdése 
szerinti, támogatásra való jogosultság 
sérelme nélkül az EMVA keretében 
finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.

Or. de

Indokolás

Az EMVA-ról szóló 2012-es rendelet 29. cikke által lefedett intézkedéseknek a (közvetlen 
kifizetésekről szóló) xxx/2012/EU rendelet értelmében is támogatásra jogosultnak kell 
lenniük. 

Módosítás 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti. A költségvetési 
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lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. es

Indokolás

A 7% jobban megfelel az előlegek, a kifizetések és a visszafizetések ütemének, és nem terheli 
annyira a tagállamok készpénzáramlását.

Módosítás 303
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a vidékfejlesztési program 
jóváhagyására vonatkozó határozat 
elfogadását követően a teljes programozási 
időszakra vonatkozóan egy kezdeti 
előfinanszírozási összeget folyósít a 
tagállamnak. Ez a kezdeti előfinanszírozási 
összeg az érintett programhoz nyújtott 
EMVA-hozzájárulás 7 %-át jelenti. A 
költségvetési lehetőségektől függően az 
összeg folyósítását legfeljebb három 
részletben lehet teljesíteni. Az első részlet 
az érintett programhoz nyújtott EMVA-
hozzájárulás 2 %-át jelenti.

Or. de

Módosítás 304
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. en

Módosítás 305
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. lv
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Módosítás 306
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. pt

Módosítás 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti.
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Or. es

Módosítás 308
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak, kivéve, ha 
a tagállam a határozat elfogadását 
követően két hónapon belül arról értesíti a 
Bizottságot, hogy nem kíván 
előfinanszírozásban részesülni. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. en

Indokolás

Bár sok tagállam támaszkodik az előfinanszírozásra a programjaik elindítása érdekében, ez 
nem mindig így van. Csökkentené a költségvetésre nehezedő terhet, ha az előfinanszírozást 
nem igénylő tagállam lemondhatna arról, és így pénz szabadulna fel más tagállamok számára 
(ilyen feltételek mellett a Bizottság által javasolt 4%-os arányt növelni lehet).

Módosítás 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak, kivéve, ha 
az érintett tagállam a határozat 
elfogadását követően két hónapon belül 
arról értesíti a Bizottságot, hogy nem 
kíván előfinanszírozásban részesülni. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

Or. en

Indokolás

A tagállamok a költségvetésére nehezedő teher csökkentése érdekében hasznos volna, ha az 
előfinanszírozást nem igénylő tagállamok lemondhatnának az előfinanszírozásról, és így 
hatékonyabban használhatnák fel a vidékfejlesztési finanszírozásukat.

Módosítás 310
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
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folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni.

Or. en

Módosítás 311
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
4 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
2 %-át jelenti.

(1) A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás
7 %-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni.

Or. en

Módosítás 312
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem veszik igénybe az ebben a cikkben 
ismertetett előfinanszírozási megoldást.

Or. en
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Módosítás 313
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes vidékfejlesztési 
programokhoz kapcsolódóan időközi 
kifizetéseket kell teljesíteni. Kiszámításuk 
az egyes intézkedések társfinanszírozási 
arányának az adott intézkedés címén 
felmerült közkiadásokra való 
alkalmazásával történik.

(1) Az egyes vidékfejlesztési 
programokhoz kapcsolódóan időközi 
kifizetéseket kell teljesíteni. Kiszámításuk 
az egyes intézkedések társfinanszírozási 
arányának az adott intézkedés címén 
felmerült közkiadásokra, vagy az összes 
támogatható kiadásra – beleértve a köz-, 
és magánkiadásokat – való alkalmazásával 
történik.

Or. fr

Módosítás 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az akkreditált kifizető ügynökség által 
aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása 
a Bizottság felé a 102. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban;

a) az akkreditált kifizető ügynökség által 
aláírt havi kiadásigazoló nyilatkozat 
továbbítása a Bizottság felé a 102. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban;

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, hogy az EMVA esetében a kiadásokról szóló nyilatkozatok és a visszatérítések 
tekintetében ugyanazt a rendszert alkalmazzák, mint az EMOGA Garanciaalapja esetében 
2000 és 2006 között (17. és 18. cikk az EMGA, 35. cikk az EMVA vonatkozásában). Ez 
egyszerűsítené a rendszert.
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Módosítás 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság automatikusan visszavonja 
a kötelezettségvállalást az adott 
vidékfejlesztési programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás bármely 
olyan része tekintetében, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem kerül felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely eleget 
tenne a 35. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság automatikusan visszavonja 
a kötelezettségvállalást egy tagállamra
vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan része 
tekintetében, amely előfinanszírozásként 
vagy időközi kifizetésként nem kerül 
felhasználásra, vagy amelyre a 
költségvetési kötelezettségvállalást követő 
második év december 31-ig felmerült 
kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló 
nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, 
amely eleget tenne a 35. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

Or. es

Indokolás

Az automatikus visszavonásokat az EMVA esetében tagállami szinten kell megtenni, nem 
pedig a programok szintjén (37. cikk (1) bekezdés), ahogyan az a javaslatban szerepel; ez 
egyszerűsíti az irányítást.

Módosítás 316
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azon tagállamok, amelyek 
szövetségi/regionális berendezkedésük 
miatt több vidékfejlesztési programot 
nyújtanak be, a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig fel nem használt, egy vagy 
több vidékfejlesztési programból származó 
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összeget elszámolhatják egyéb 
vidékfejlesztési programban adott 
határidőn túl elköltött összegekkel. Ha az 
elszámolást követően marad 
visszavonandó összeg, az az alulköltekező 
vidékfejlesztési programot terheli 
arányosan.

Or. de

Módosítás 317
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azon tagállamok, amelyek több 
vidékfejlesztési programot nyújtanak be, a 
költségvetési kötelezettségvállalást követő 
második év december 31-ig fel nem 
használt, egy vagy több vidékfejlesztési 
programból származó összeget 
elszámolhatják egyéb vidékfejlesztési 
programban adott határidőn túl elköltött 
összegekkel. Ha az elszámolást követően 
marad visszavonandó összeg, az az 
alulköltekező vidékfejlesztési programot 
terheli arányosan.  

Or. pt

Módosítás 318
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azon tagállamok, amelyek több 
vidékfejlesztési programot nyújtanak be, a 
költségvetési kötelezettségvállalást követő 
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második év december 31-ig fel nem 
használt, egy vagy több vidékfejlesztési 
programból származó összeget 
elszámolhatják egyéb vidékfejlesztési 
programban adott határidőn túl elköltött 
összegekkel. Ha az elszámolást követően 
marad visszavonandó összeg, az az 
alulköltekező vidékfejlesztési programot 
terheli arányosan.  

Or. pt

Módosítás 319
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a költségvetési 
kötelezettségvállalásoknak a 
(vidékfejlesztési támogatásról szóló) 
xxx/xxx/EU rendelet 37. cikke (1) 
bekezdésének b) és c) pontja értelmében 
nyújtott támogatást érintő része, 

Or. fr

Módosítás 320
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
A Bizottság automatikusan visszavonja a 
kötelezettségvállalást az adott 
vidékfejlesztési programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás bármely 
olyan része tekintetében, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
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kifizetésként nem kerül felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely eleget 
tenne a 35. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.
A kötelezettségvállalás visszavonása 
azonban nem vonatkozik a 2014-es 
költségvetési kötelezettségvállalásra.
A kötelezettségvállalás visszavonása 
céljából a 2014. évi kötelezettségvállalás 
egyhatodát hozzá kell adni a 2015–2020. 
évi egyes költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz.

Or. it

Módosítás 321
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
4 cím – 2 fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 322
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
4 cím – 2 fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 323
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve
Költségvetési kötelezettségvállalások
Az innovatív helyi együttműködésre 
odaítélt díjban részesülő, a(z) RD/xxx/EU 
rendelet 58. cikkének (4) bekezdésében 
említett projektek jegyzékét jóváhagyó 
bizottsági határozat a(z) FR/xxx/EU 
rendelet [75. cikke (2) bekezdésének] 
értelmében vett finanszírozási határozatot 
képez. Az első bekezdésben említett 
határozat elfogadását követően a 
Bizottság tagállamonként költségvetési 
kötelezettséget vállal az adott tagállam 
projektjei tekintetében odaítélt díjak teljes 
összegére a(z) RD/xxx/EU rendelet 51. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
határon belül.

Or. en

Módosítás 324
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39 cikk törölve
A tagállamok számára teljesített 
kifizetések
(1) A 35. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében a Bizottság 
kifizetéseket teljesít az akkreditált kifizető 
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ügynökségeknél az ebben a szakaszban 
említett díjak odaítélésével összefüggésben 
felmerült kiadások visszatérítése céljából, 
az érintett tagállamok számára 
rendelkezésre álló költségvetési 
kötelezettségvállalások határán belül.
(2) Az egyes kifizetések feltétele az 
akkreditált kifizető ügynökség által aláírt 
kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a 
Bizottság felé a 102. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjával összhangban.
(3) Az akkreditált kifizető ügynökségek a 
112. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
elfogadott végrehajtási aktusok révén a 
Bizottság által megállapított időközönként 
kiadásigazoló nyilatkozatokat állítanak ki 
az innovatív helyi együttműködésre 
odaítélt díjhoz kapcsolódóan, és azokat 
továbbítják a Bizottság részére közvetlenül 
vagy – ha ilyet kijelöltek – a koordináló 
szerven keresztül.
A kiadásigazoló nyilatkozatok azokra a 
kiadásokra vonatkoznak, amelyek a 
kifizető ügynökségeknél az egyes 
időszakokon belül felmerültek.

Or. en

Módosítás 325
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40 cikk törölve
A kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonása az innovatív helyi 
együttműködésre odaítélt díj esetében
A Bizottság automatikusan visszavonja a 
38. cikk második bekezdésében szereplő 
olyan összegeket, amelyek nem kerültek 
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felhasználásra a 39. cikkel összhangban 
tagállamnak szóló visszatérítés címén, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozatot 
sem nyújtottak be, amely eleget tenne az 
említett cikkben meghatározott 
követelményeknek.
A 37. cikk (3), (4) és (5) bekezdése 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 326
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a pénzügyi hatás 
arányban álljon a megállapított kifizetési 
késedelemmel, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelőn 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kifizetési határidők be nem 
tartásával összefüggő kifizetés-
csökkentéssel kapcsolatos szabályokra 
vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy a pénzügyi hatás 
arányban álljon a megállapított kifizetési 
késedelemmel, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelőn 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kifizetési határidők be nem 
tartásával összefüggő kifizetés-
csökkentéssel kapcsolatos szabályokra 
vonatkozóan. Ez a bekezdés nem 
alkalmazandó azokban az esetekben, 
amikor a kifizetés a tagállam által nem 
befolyásolható okokból késik.

Or. en

Módosítás 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

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

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. de

Módosítás 328
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. en

Módosítás 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. fr
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Módosítás 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A kifizető ügynökségek számára nem szabad előírni, hogy kamatot fizessenek a késedelmes 
kifizetésekre. A kifizető ügynökségekre már vonatkoznak pénzügyi korrekciók késedelmes 
fizetés esetén, így a kamatfizetés dupla szankciónak minősülne. A késedelmes fizetésnek 
számos olyan tényleges oka lehet, amelyre a kifizető ügynökség nincs hatással.

Módosítás 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. de

Módosítás 332
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés



PE492.777v02-00 140/190 AM\910033HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. sk

Módosítás 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be 
a kifizetés legkésőbbi lehetséges 
határidejét, a nemzeti költségvetés által 
viselt késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez a kitétel sértené a tagállamok saját nemzeti költségvetésük kezelésére vonatkozó jogát.

Módosítás 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét,
a nemzeti költségvetés által viselt
késedelmi kamatot fizet a 

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, 
késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.
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kedvezményezettnek.

Or. es

Indokolás

A Bizottság úgy véli, hogy a kedvezményezetteknek az uniós jogszabályokban meghatározott 
határidőn belül kell megkapniuk az őket megillető összegeket. Értjük a Bizottság szándékát, 
ám tiszteletben kell tartani az alkalmazandó nemzeti jogot, ezért kérjük, hogy ezt kellően 
vegye figyelembe az uniós jogszabály szövegezése.

Módosítás 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét,
a nemzeti költségvetés által viselt
késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, 
késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

Or. es

Indokolás

Tiszteletben kell tartani az alkalmazandó nemzeti jogot.

Módosítás 336
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, 
a nemzeti költségvetés által viselt 
késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek.

(2) Amennyiben a tagállam nem tartja be a 
kifizetés legkésőbbi lehetséges határidejét, 
a nemzeti költségvetés által viselt 
késedelmi kamatot fizet a 
kedvezményezettnek. Ez a bekezdés nem 
alkalmazandó azokban az esetekben, 
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amikor a kifizetés nem a tagállam 
hibájából késik.

Or. en

Módosítás 337
Juozas Imbrasas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság végrehajtási aktusok 
útján meghatározza azokat a vis maior és 
rendkívüli eseteket, amelyekben a 
kedvezményezettek számára nem kell 
késedelmi kamatot fizetni, ha a 
támogatást az uniós jogszabályokban
előírt határidőt követően kapták meg.

Or. lt

Módosítás 338
Michel Dantin, Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szóban forgó tagállami ellenőrzési 
rendszer kulcsfontosságú elemeiből 
hiányzik egy vagy több, vagy azok a 
feltárt hiányosságok súlyossága, illetve
állandósága következtében nem 
hatékonyak, avagy a szabálytalan 
kifizetések visszafizettetése nem megfelelő 
gondossággal történik;

a) a kérdéses ellenőrzési rendszer egy vagy 
több kulcseleme hiányzik vagy nem 
hatékony az észlelt hiányosságok súlya 
vagy állandósága miatt;

Or. fr
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Módosítás 339
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. bg

Módosítás 340
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
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kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. en

Módosítás 341
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. lv

Módosítás 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
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benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. de

Módosítás 343
Katarína Neveďalová

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. sk
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Módosítás 344
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. pt

Módosítás 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
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felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. de

Módosítás 346
Julie Girling, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve 
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén 
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. en

Indokolás

A kifizetések felfüggesztése a statisztikák késedelmes benyújtása esetén aránytalan és 
szükségtelen, ezért ezt a rendelkezést törölni kell.

Módosítás 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén 
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az 
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szerint a kifizető ügynökségeknek tett kifizetéseket fel lehetne függeszteni 
abban az esetben, ha azok nem nyújtják be meghatározott határidőre a Bizottság számára az 
ellenőrzési statisztikákat. Ez szükségtelenül nagy büntetés.

Módosítás 348
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44 cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése késedelmes 
benyújtás esetén
Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott 
határidőn belül adjanak tájékoztatást az
elvégzett ellenőrzések számáról és azok 
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eredményéről, és a tagállamok nem 
tartják be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Or. pt

Módosítás 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást a 61. cikk 
értelmében elvégzett ellenőrzések 
számáról és azok eredményéről, és a 
tagállamok nem tartják be ezt a határidőt, a 
Bizottság – az arányosság elvével, 
valamint a 48. cikk (5) bekezdése alapján 
elfogadott, részletes szabályokkal 
összhangban, kellően figyelembe véve a 
késedelem mértékét – felfüggesztheti azon, 
a 18. cikkben említett havi vagy a 35. 
cikkben említett időközi kifizetéseket, 
amelyekre vonatkozóan nem nyújtották be 
időben a megfelelő statisztikai 
információkat, kivéve vis maior vagy 
rendkívüli körülmények esetén.

Or. es

Indokolás

Kellően figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek megnehezíthetik az információk 
összegyűjtését vagy továbbítását. Az arányosság elvét a késedelem mértéke és az érintett 
kifizetések tekintetében is tiszteletben kell tartani.
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Módosítás 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást a 61. cikknek 
megfelelően elvégzett ellenőrzések 
számáról és azok eredményéről, és
amennyiben a tagállamok nem tartják be
ezt a határidőt, a Bizottság az arányosság 
elvének megfelelően, a késedelem 
mértékének figyelembevételével és az 
általa a 48. cikk (5) pontja alapján 
elfogadott részletes szabályokkal 
összhangban felfüggesztheti azon, a 18. 
cikkben említett havi vagy a 35. cikkben 
említett időközi kifizetéseket, amelyekre 
vonatkozóan nem nyújtották be időben a 
megfelelő statisztikai információkat. A 
Bizottság egyértelműen különbséget tesz a 
között a két helyzet között, hogy az 
információk késedelmes benyújtása 
veszélyezteti-e az éves költségvetési 
mentesítési mechanizmust, vagy nem. 

Or. en

Indokolás

A kifizetéseket csak abban az esetben szabad felfüggeszteni, ha felmerül az éves mentesítési 
eljárás veszélybe sodrásának kockázata. Az arányosságot a lehető legnagyobb mértékben 
biztosítani kell.

Módosítás 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat, feltéve, hogy az 
információkra vonatkozó összes szabály és 
utasítás készen áll és elérhető, amikor a 
tagállamok létrehozzák az adatbázisokat.

Or. en

Módosítás 352
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat, feltéve, hogy a 
Bizottság a referencia-időszak kezdete 
előtt kellő időben a tagállamok 
rendelkezésére bocsátott a kérdéses 
statisztika elkészítéséhez szükséges 
minden információt, formanyomtatványt 
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és magyarázatot.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a referencia-időszak kezdete előtt kellő időben a tagállamok rendelkezésére 
kell bocsátania minden szükséges formanyomtatványt és magyarázatot.

Módosítás 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat, kivéve vis maior 
vagy rendkívüli körülmények esetén, az 
arányosság elvével összhangban.

Or. es

Módosítás 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ágazati mezőgazdasági Amennyiben az ágazati mezőgazdasági 
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jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat.

jogszabályok előírják a tagállamok 
számára, hogy egy meghatározott határidőn 
belül adjanak tájékoztatást az elvégzett 
ellenőrzések számáról és azok 
eredményéről, és a tagállamok nem tartják 
be ezt a határidőt, a Bizottság 
felfüggesztheti azon, a 18. cikkben említett 
havi vagy a 35. cikkben említett időközi 
kifizetéseket, amelyekre vonatkozóan nem 
nyújtották be időben a megfelelő 
statisztikai információkat, azonban csak 
azt követően, hogy a tagállamot e szankció 
alkalmazásának lehetőségéről írásban 
tájékoztatta.

Or. ro

Módosítás 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy a 44. cikk 
alkalmazása során biztosított legyen az 
arányosság elvének betartása, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozó szabályokkal 
összefüggésben:

törölve

a) a 44. cikk körébe tartozó intézkedések 
jegyzéke;
b) az említett cikkben szereplő kifizetés-
felfüggesztés mértéke és időtartama;
c) a felfüggesztés megszüntetésének 
feltételei.

Or. en

Indokolás

A módosításra szükség van a 42. cikk (2) bekezdésének és a 44. cikknek a törlését követően.
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Módosítás 356
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
további részleteket határozhat meg a 46. 
cikkben megállapított kötelezettségre, 
valamint a kifizető ügynökségek 
könyvelésébe bevezetendő információkra 
alkalmazandó egyedi feltételekre 
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. lv

Módosítás 357
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közraktározás formájában 
megvalósuló intervenciós intézkedések 
finanszírozására és elszámolására, 
valamint az EMGA és az EMVA által 
finanszírozott egyéb kiadásokra irányadó 
szabályok;

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.
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Módosítás 358
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozó eljárás
végrehajtásának feltételei és részletes 
szabályai;

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.

Módosítás 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által a kedvezményezettek 
részére a 42. cikk (2) bekezdése alapján 
teljesítendő késedelmi kamatok 
kifizetésére vonatkozó szabályok.

törölve

Or. de

Módosítás 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által a kedvezményezettek 
részére a 42. cikk (2) bekezdése alapján 

törölve
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teljesítendő késedelmi kamatok 
kifizetésére vonatkozó szabályok.

Or. en

Indokolás

A módosításra szükség van a 42. cikk (2) bekezdésének és a 44. cikknek a törlését követően.

Módosítás 361
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek részletesen meghatározzák az 
alábbiakat:
a) a közraktározás formájában 
megvalósuló intervenciós intézkedések 
finanszírozására és elszámolására, 
valamint az EMGA és az EMVA által 
finanszírozott egyéb kiadásokra irányadó 
szabályok;
b) az automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonási eljárások lebonyolításának 
részletes szabályai.

Or. de

Indokolás

Ezek nem pusztán szakmai jellegű döntések, ezért azokkal felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján kell foglalkozni.

Módosítás 362
Julie Girling

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

A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő 
időben, előzetesen értesíti az érintett 
tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek 
területén az ellenőrzésre sor kerül. Az 
érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek 
ezekben az ellenőrzésekben.

A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő 
időben, előzetesen értesíti az érintett 
tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek 
területén az ellenőrzésre sor kerül, és a 
kifizető hatóságokra gyakorolt hatás 
csökkentése érdekében koordinálja az 
ellenőrzéseket. Az érintett tagállam 
tisztviselői részt vehetnek ezekben az 
ellenőrzésekben.

Or. en

Módosítás 363
Jim Higgins, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csökkenti a helyszíni 
ellenőrzések gyakoriságát azokban a 
tagállamokban, ahol a tanúsító szerv 
alapul szolgáló műveletek jogszerűségéről 
és szabályszerűségéről alkotott véleménye 
szerint a hibaarány elfogadható szintű.

Or. en

Indokolás

A Bizottság általi helyszíni ellenőrzések számát csökkenteni kell, amennyiben a jogszerűség és 
szabályszerűség ellenőrzése azt jelzi, hogy a hibaarány elfogadható szintű; remélhetőleg ez 
csökkenteni fogja az ilyen vizsgálatok költségeit.

Módosítás 364
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csökkenti a helyszíni 
ellenőrzések gyakoriságát azokban a 
tagállamokban, ahol a tanúsító szerv 
alapul szolgáló műveletek jogszerűségéről 
és szabályszerűségéről alkotott véleménye 
szerint a hibaarány elfogadható szintű.

Or. en

Módosítás 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak minden 
információt a szabálytalanságokra és a 
feltárt csalási ügyekre, valamint a szóban 
forgó szabálytalanságokkal és csalási 
ügyekkel összefüggésben teljesített 
jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet III. 
szakasza értelmében történő 
visszafizettetése érdekében meghozott 
intézkedésekre vonatkozóan.

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak minden 
információt a szabálytalanságokra, 
valamint a szóban forgó 
szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet III. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében meghozott intézkedésekre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A csalási ügyeket nem kell külön említeni, mivel azok szabálytalanságoknak számítanak. Ha 
ez a fogalmazás megmarad, felmerül a kockázata annak, hogy további szükségtelen 
jelentéstételi kötelezettség alakul ki.

Módosítás 366
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek 
rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, 
valamint az uniós jogszabályok által előírt 
adminisztratív és fizikai ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokkal, és ezeket a 
dokumentumokat és információkat a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek 
rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, 
valamint az uniós jogszabályok által előírt 
adminisztratív és fizikai ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokkal, és ezeket a 
dokumentumokat és információkat a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.
Megengedett ezen igazoló dokumentumok 
elektronikus formában való tárolása.

Or. de

Módosítás 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek 
rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, 
valamint az uniós jogszabályok által előírt 
adminisztratív és fizikai ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokkal, és ezeket a 
dokumentumokat és információkat a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek 
rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, 
valamint az uniós jogszabályok által előírt 
adminisztratív és fizikai ellenőrzések 
végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokkal, és ezeket a 
dokumentumokat és információkat a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.
Megengedett ezen igazoló dokumentumok 
elektronikus formában való tárolása és 
elküldése.

Or. en

Módosítás 368
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat állapíthat meg a következők 
vonatkozásában:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el, amelyek révén szabályokat 
állapíthat meg a következők 
vonatkozásában:

Or. de

Módosítás 369
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az 51. cikkben említett igazoló 
dokumentumok tárolására vonatkozó 
feltételek, beleértve a tárolás módját és 
időtartamát.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megfelel az előadó 48. módosításának végrehajtásához szükséges végrehajtási 
szabályoknak. 

Módosítás 370
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben meghatározott 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve
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Or. de

Módosítás 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát,
továbbá az Unió által elszenvedett 
pénzügyi veszteséget.

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát, és 
a kizárásra kerülő összegeket a 
mezőgazdasági alapokat a jogsértésből 
eredően sújtó kockázat alapján állapítja 
meg.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági alapok kiigazításának kiszámítását minden esetben az alapokra gyakorolt 
tényleges kockázat felmérésére kell alapozni, nem pedig átalányalapú korrekcióra, ami 
aránytalan kizáráshoz vezethet.

Módosítás 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát, 
továbbá az Unió által elszenvedett 
pénzügyi veszteséget.

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét, és a kizárásra 
kerülő összegeket a mezőgazdasági 
alapokat a jogsértésből eredően sújtó 
kockázat alapján állapítja meg.

Or. en



PE492.777v02-00 162/190 AM\910033HU.doc

HU

Indokolás

Ez tisztázza az előadó 52. módosítását.

Módosítás 373
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát, 
továbbá az Unió által elszenvedett 
pénzügyi veszteséget.

(2) A Bizottság a meg nem felelés 
súlyossága alapján megállapítja a kizárásra 
kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés jellegét és súlyosságát, 
továbbá az Unió által elszenvedett 
pénzügyi veszteséget. A kizárt összegek 
semmilyen esetben sem haladhatják meg a 
mezőgazdasági alapokat sújtó kockázatok 
mértékét, melyet a tanúsító szerv határoz 
meg az alapul szolgáló műveletek 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
alkotott véleményében. 

Or. en

Módosítás 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság pénzügyi korrekcióit az 
azonosított szabálytalanságok egyedi 
esetei alapján határozza meg, figyelembe 
véve a szabálytalanság rendszerből adódó 
természetét az átalány- vagy extrapolált 
korrekció alkalmazásának eldöntése 
érdekében.
Átalánykorrekciókat akkor kell 
alkalmazni, amikor az ügy természetéből 
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adódóan nem lehet megállapítani a feltárt 
szabálytalanság mértékét és összegét, vagy 
nem lehet kikövetkeztetni a korrigálandó 
összeget.

Or. en

Indokolás

Átalányalapú korrekciót végső esetben kell alkalmazni, amikor nincs más mód az eltérés 
nagyságának meghatározására.

Módosítás 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság pénzügyi korrekcióit az 
azonosított szabálytalanságok egyedi 
esetei alapján határozza meg, figyelembe 
véve a szabálytalanság rendszerből adódó 
természetét az átalány- vagy extrapolált 
korrekció alkalmazásának eldöntése 
érdekében.
Átalánykorrekciókat akkor kell 
alkalmazni, amikor az ügy természetéből 
adódóan nem lehet megállapítani a feltárt 
szabálytalanság mértékét és összegét, vagy 
nem lehet kikövetkeztetni a korrigálandó 
összeget.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés fontos annak biztosítása érdekében, hogy az átalányalapú korrekciót csak 
végső esetben alkalmazzák. A módszert inkább a szabálytalanságok egyedi eseteire kell 
alapozni.

Módosítás 376
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása érdekében.
A Bizottság az eljárás eredményéről 
jelentést kap, amelyet megvizsgál, mielőtt a 
finanszírozás elutasítása mellett döntene.

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása érdekében.
A Bizottság az eljárás eredményéről 
jelentést kap, amelynek ajánlásait 
figyelembe veszi, mielőtt a finanszírozás 
elutasítása mellett döntene. A Bizottság 
megindokolja, ha úgy dönt, hogy nem 
követi a jelentés ajánlásait.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak meg kell indokolnia, ha úgy dönt, hogy nem veszi figyelembe az Egyeztető 
Testület határozatát.

Módosítás 377
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása érdekében. 
A Bizottság az eljárás eredményéről 
jelentést kap, amelyet megvizsgál, mielőtt 
a finanszírozás elutasítása mellett döntene.

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása, és egy 
közös vélemény kialakítása érdekében. A 
Bizottság az eljárás eredményéről jelentést 
kap, amelyet megvizsgál, mielőtt a 
finanszírozás elutasítása mellett döntene.

Or. lv
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Módosítás 378
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása érdekében.
A Bizottság az eljárás eredményéről 
jelentést kap, amelyet megvizsgál, mielőtt 
a finanszírozás elutasítása mellett döntene.

Amennyiben nem születik megállapodás, a 
tagállam négy hónapon belül békéltető 
eljárás indítását kérheti a felek 
álláspontjainak összehangolása érdekében.
A Bizottság az eljárás eredményéről 
jelentést kap, amelyet elfogadás céljából
megvizsgál, mielőtt a finanszírozás 
elutasítása mellett döntene.

Or. en

Módosítás 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 54. cikkben foglalt megfelelőségi 
vizsgálat, a határozat elfogadása és 
végrehajtása érdekében hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcsere és a 
betartandó határidők, valamint az említett 
cikkben meghatározott békéltetési eljárás, 
és ahhoz kapcsolódóan a békéltető testület 
létrehozása, feladatai, összetétele és 
munkamegosztása vonatkozásában.

b) az 54. cikkben foglalt megfelelőségi 
vizsgálat, a határozat elfogadása és 
végrehajtása érdekében hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcsere, a 
tárfinanszírozás tekintetében 
alkalmazandó korrekciók mértéke és a 
betartandó határidők, valamint az említett 
cikkben meghatározott békéltetési eljárás, 
és ahhoz kapcsolódóan a békéltető testület 
létrehozása, feladatai, összetétele és 
munkamegosztása vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi korrekciók átalányértéke akkora pénzügyi jelentőséggel bír, hogy azt 
jogszabályban kel meghatározni, nem pedig bizottsági iránymutatásokban, mint jelenleg.
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Módosítás 380
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első jelzését 
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel 24 
hónapon belül azt követően, hogy 
ellenőrzési jelentésben vagy hasonló 
dokumentumban megállapítást nyert, 
hogy szabálytalanság történt, és e 
dokumentumot a kifizető ügynökség vagy 
a behajtásért felelős szerv kézhez kapta. 
Ezzel egyidejűleg a vonatkozó összegeket 
bevezetik a kifizető ügynökség által 
vezetett adósnyilvántartásba.

Or. de

Módosítás 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel egy,
a szabálytalanságot megállapító 
ellenőrzési jelentés vagy hasonló 
dokumentum jóváhagyását, vagy adott 
esetben a kifizető ügynökség vagy a 
behajtásért felelős szerv által készített 
ilyen jelentés vagy hasonló dokumentum 
átvételét követő 24 hónapon belül. A 
vonatkozó összegeket egyidejűleg
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bevezetik a kifizető ügynökség által 
vezetett adósnyilvántartásba.

Or. fr

Módosítás 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának első jelzését
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának tényét 
megállapító ellenőrzési jelentés vagy 
hasonló dokumentum jóváhagyását, 
valamint adott esetben a kifizető 
ügynökség vagy a behajtásért felelős szerv 
általi kézhezvételét követő 24 hónapon
belül A vonatkozó összegeket a 
visszafizetésre való felhívás időpontjával 
egyidejűleg bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A módosítás a beszedési eljárás kezdetének időpontját kívánja pontosítani, és 12-ről 24 
hónapra növeli azt a határidőt, ameddig a kifizető ügynökségeknek kérniük kell a 
visszafizetést.  Emellett helyreállítja a meglévő szabályozást, amely szerint a 
szabálytalansággal összefüggésben behajtandó, ám vissza nem fizetett összegek fele-fele 
arányban a tagállami és az uniós költségvetést terhelik (a Bizottság javaslata értelmében ez
teljes mértékben a tagállamokat terhelné). Ezen kívül mintegy 50%-kal meghosszabbítaná a 
behajtás határidejét a kifizető ügynökség által nem befolyásolható esetekben.

Módosítás 383
Herbert Dorfmann



PE492.777v02-00 168/190 AM\910033HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel 24 
hónapon belül azt követően, hogy a
kifizető ügynökség vagy a behajtásért 
felelős szerv jóváhagyta saját ellenőrzési 
jelentését vagy egy ellenőrző szervtől 
kapott hasonló jelentést, amely konkrét 
tények alapján szabálytalanságot állapít 
meg. A vonatkozó összegeket ezzel 
egyidejűleg bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

Or. it

Módosítás 384
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel
legkésőbb 24 hónappal azt követően, hogy 
az illetékes nemzeti hatóság az 
alkalmazandó jognak megfelelően egy 
végleges ellenőrzési jelentés vagy egy 
hasonló dokumentum alapján 
meghatározza a behajtandó összeget; a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

Or. pt
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Módosítás 385
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának első jelzését
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának tényét 
megállapító ellenőrzési jelentés vagy 
hasonló dokumentum jóváhagyását, 
valamint adott esetben a kifizető 
ügynökség vagy a behajtásért felelős szerv 
általi kézhezvételét követő 24 hónapon
belül A vonatkozó összegeket a 
visszafizetésre való felhívás időpontjával 
egyidejűleg bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 386
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel
legkésőbb 24 hónappal azt követően, hogy 
az illetékes nemzeti hatóság az 
alkalmazandó jognak megfelelően egy 
végleges ellenőrzési jelentés vagy egy 
hasonló dokumentum alapján 
meghatározza a behajtandó összeget; a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.
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Or. pt

Módosítás 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanságot megállapító első
igazgatási vagy jogi jelentést követő egy 
éven belül, és a vonatkozó összegeket 
bevezetik a kifizető ügynökség által 
vezetett adósnyilvántartásba.

Or. es

Módosítás 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának első jelzését
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának tényét közlő 
ellenőrzési jelentés vagy hasonló 
dokumentum jóváhagyását, valamint 
adott esetben a kifizető ügynökség vagy a 
visszafizettetésért felelős szerv általi 
kézhezvételét követő egy éven belül A 
vonatkozó összegeket a visszafizetésre 
való felhívással egyidejűleg bevezetik a 
kifizető ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.
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Or. en

Módosítás 389
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a
szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel az 
első olyan vizsgálati jelentés jóváhagyását, 
vagy adott esetben a kifizető ügynökségtől 
vagy a behajtásért felelős szervtől való 
beérkezését követő egy éven belül, amely 
megállapítja, hogy az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
szabálytalanság történt; a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

Or. lt

Módosítás 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának első jelzését 
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának első jelzését 
követő két éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
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által vezetett adósnyilvántartásba. által vezetett adósnyilvántartásba.

Or. es

Módosítás 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
legfeljebb 50%-ban a tagállam viseli, és 
legfeljebb 50%-ban az uniós költségvetés 
fedezi, annak a követelménynek a sérelme 
nélkül, hogy az érintett tagállamnak a 60. 
cikknek megfelelően visszafizettetési 
eljárást kell lefolytatnia.

Or. es

Indokolás

A módosítás a jelenlegi rendelet szerinti helyzet fenntartását célozza, mely szerint a pénzügyi 
terhen az együttes gazdálkodás elvének megfelelően osztoznak. 

Módosítás 392
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
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időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. en

Módosítás 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli. A 
visszafizettetés elmaradása pénzügyi 
következményeinek megosztása nem 
sértheti azon követelményt, mely szerint a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia

Or. fr

Módosítás 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

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

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. en

Indokolás

A módosítás a beszedési eljárás kezdetének időpontját kívánja pontosítani, és 12-ről 24 
hónapra növeli azt a határidőt, ameddig a kifizető ügynökségeknek kérniük kell a 
visszafizetést.  Emellett helyreállítja a meglévő szabályozást, amely szerint a 
szabálytalansággal összefüggésben behajtandó, ám vissza nem fizetett összegek fele-fele 
arányban a tagállami és az uniós költségvetést terhelik (a Bizottság javaslata értelmében ez 
teljes mértékben a tagállamokat terhelné). Ezen kívül mintegy 50%-kal meghosszabbítaná a 
behajtás határidejét a kifizető ügynökség által nem befolyásolható esetekben.

Módosítás 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
legfeljebb 50%-ban a tagállam viseli, és 
legfeljebb 50%-ban az uniós költségvetés 
fedezi, annak a követelménynek a sérelme 
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visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia. nélkül, hogy az érintett tagállamnak a 60. 
cikknek megfelelően visszafizettetési 
eljárást kell lefolytatnia.

Or. es

Indokolás

Fenn kell tartani a jelenlegi rendelet szerinti helyzetet, mely szerint a pénzügyi terhen az 
együttes gazdálkodás elvének megfelelően osztoznak. 

Módosítás 396
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. pt

Módosítás 397
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
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időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. en

Módosítás 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban a tagállam, 50 %-ban pedig az
uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy az 
érintett tagállamnak a 60. cikknek 
megfelelően visszafizettetési eljárást kell 
lefolytatnia.

Or. ro

Módosítás 399
Marian Harkin

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

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. en

Módosítás 400
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. pt

Módosítás 401
Michel Dantin
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Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a 
visszafizettetésre nem kerülhetett sor az 
első albekezdésben megjelölt határidőkön 
belül, és amennyiben a visszafizetendő 
összeg meghaladja az 1 millió eurót, a 
Bizottság, a tagállam kérésére, a határidőt 
az eredeti időkeret legfeljebb 50 %-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. fr

Módosítás 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a 
visszafizettetésre nem kerülhetett sor az 
első albekezdésben megjelölt határidőkön 
belül, és amennyiben a visszafizetendő 
összeg meghaladja az 1 millió eurót, a 
Bizottság, a tagállam kérésére, a határidőt 
az eredeti időkeret legfeljebb 50 %-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. fr

Módosítás 403
Hynek Fajmon

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

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a behajtásra nem 
kerülhetett sor az első albekezdésben 
megjelölt határidőkön belül, és 
amennyiben a behajtandó összeg 
meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság, 
a tagállam kérésére, a határidőket az 
eredeti időkeret legfeljebb 50%-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 404
Robert Dušek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a behajtásra nem 
kerülhetett sor az első albekezdésben 
megjelölt határidőkön belül, és 
amennyiben a behajtandó összeg 
meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság, 
a tagállam kérésére, a határidőket az 
eredeti időkeret legfeljebb 50%-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
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álló okok következtében a behajtásra nem 
kerülhetett sor az első albekezdésben
megjelölt határidőkön belül, és 
amennyiben a behajtandó összeg 
meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság, 
a tagállam kérésére, a határidőket az 
eredeti időkeret legfeljebb 50%-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Indokolás

A módosítás a beszedési eljárás kezdetének időpontját kívánja pontosítani, és 12-ről 24 
hónapra növeli azt a határidőt, ameddig a kifizető ügynökségeknek kérniük kell a 
visszafizetést.  Emellett helyreállítja a meglévő szabályozást, amely szerint a 
szabálytalansággal összefüggésben behajtandó, ám vissza nem fizetett összegek fele-fele 
arányban a tagállami és az uniós költségvetést terhelik (a Bizottság javaslata értelmében ez 
teljes mértékben a tagállamokat terhelné). Ezen kívül mintegy 50%-kal meghosszabbítaná a 
behajtás határidejét a kifizető ügynökség által nem befolyásolható esetekben.

Módosítás 406
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a behajtásra nem 
kerülhetett sor az első albekezdésben 
megjelölt határidőkön belül, és 
amennyiben a behajtandó összeg 
meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság, 
a tagállam kérésére, a határidőket az 
eredeti időkeret legfeljebb 50%-ával 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 407
Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a már felmerült és a várhatóan 
felmerülő költségek összege meghaladja a 
visszafizettetendő összeget, vagy

a) ha a már felmerült és a várhatóan 
felmerülő költségek összege meghaladja a 
visszafizettetendő összeget; ez a feltétel 
teljesítettnek minősül, amennyiben az 
egységes támogatás keretében a 
kedvezményezet által visszafizetendő 
összeg nem haladja meg a 300 eurót.

Or. de

Indokolás

A nagyon kis összegek visszafizettetése jelentős adminisztratív terhet jelent. Az alacsonyan 
meghatározott határérték alá eső összegeket tehát a költséghatékonyság fenntartása 
érdekében nem kell visszafizettetni.

Módosítás 408
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. en

Módosítás 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. es

Módosítás 410
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. lv

Módosítás 411
Michel Dantin
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. fr

Módosítás 412
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. en

Módosítás 413
Juozas Imbrasas

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

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a
tagállam a megfelelő összegek 10 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Amikor az első bekezdésben említett 
módon jóváírásra kerülnek az uniós 
költségvetés számára az összegek, a 
tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a szabálytalanság vagy 
gondatlanság a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos szervének 
tulajdonítható.

Or. lt

Módosítás 414
Robert Dušek

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a csalás hatékony megelőzése, 
különösen a nagyobb kockázatot jelentő 
területeken, és elrettentő hatás biztosítása, 
a költség és haszon, valamint az 
intézkedések arányosságának 
figyelembevétele mellett;

törölve

Or. en

Módosítás 415
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a csalás hatékony megelőzése, 
különösen a nagyobb kockázatot jelentő 
területeken, és elrettentő hatás biztosítása, 

törölve
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a költség és haszon, valamint az 
intézkedések arányosságának 
figyelembevétele mellett;

Or. en

Módosítás 416
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szükségtelen környezeti és 
közegészségügyi költségek megelőzése, és 
különösen olyan tevékenységek KAP által 
történő finanszírozásának elkerülése, 
amelyek az uniós költségvetés más 
területein többletköltséget generálnak, 
különös tekintettel a környezetre és a 
közegészségre.

Or. en

Indokolás

Ez megfelel a költségvetési hatékonyság elvének a közpénzekkel való gazdálkodás terén. A 
káros hatásokkal járó gyakorlatok költségeit jelenleg közpénzek fedezik: vagy az uniós 
költségvetés egyéb területei, vagy a tagállamok költségvetése, vagy pedig ténylegesen a 
fogyasztók (pl. az ivóvíz növényvédőszerektől és többlettápanyagtól való megtisztításának a 
vízszámlán megjelenő költségei), akik adófizetőként és fogyasztóként kétszer is fizetnek.

Módosítás 417
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. El kell kerülni új fizetési rendszerek 
bevezetését, amelyek a „kizöldítéssel” 
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kapcsolatos új ellenőrzési rendszerek és 
szankciók bevezetését tennék szükségessé, 
mivel ez még több bonyolult igazgatási 
eljárást tenne szükségessé, és fokozná a 
bürokráciát.

Or. de

Módosítás 418
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján e 
cikk (1) és (2) bekezdésének egységes 
alkalmazására irányuló szabályokat 
fogadhat el.

A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikknek megfelelően e cikk
(1) és (2) bekezdésének egységes 
alkalmazására irányuló felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. de

Indokolás

Ez nem pusztán technikai jellegű döntés.

Módosítás 419
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. de
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Módosítás 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok által a 60. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően létrehozott 
rendszer – egyéb rendelkezés hiányában –
magában foglalja valamennyi támogatási
kérelem módszeres adminisztratív 
ellenőrzését, amelyet helyszíni 
ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

(1) A tagállamok által a 60. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően létrehozott 
rendszer – egyéb rendelkezés hiányában –
magában foglalja a támogatási és térítési 
kérelmeknek az előírt biztosíték szintjétől 
függő kockázatalapú módszeren alapuló
adminisztratív ellenőrzését, amelyet 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, 
amelyek célja az eredendő kockázati szint 
nyomon követése, és amelyek számát az 
eredendő és a kontrollkockázatokhoz 
igazodva kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás még jobban tisztázza az előadó 61. módosítását.

Módosítás 421
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben említett ellenőrzési 
rendszernek lehetőséget kell nyújtania 
arra, hogy kifogást emeljenek az 
ellenőrzések ellen, és meg kell határoznia 
az ilyen kifogások benyújtásának és 
vizsgálatának időkeretét.

Or. pl
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Módosítás 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a 
felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében, 
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, összpontosítva a
legmagasabb hibaarányokra is.

(2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a 
felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében, 
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, azokra a területekre
összpontosítva, ahol magasabb a
hibaarányok kockázata.

Az ellenőrzési minták kiválasztásakor a 
tagállam figyelembe veheti az alábbi 
tényezőket:
– az érintett összegek nagysága;
– az ellenőrzési és kontrollrendszerek 
korábbi auditjainak eredménye;
– a nemzetközileg elismert normák 
alapján hitelesített irányítási 
rendszerekben való önkéntes részvétel.

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok tekintetében még inkább kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni. A 
tényezők listájának segítséget kell nyújtania a tagállamok számára annak eldöntésében, hogy 
az ő területükön az ellenőrzések szempontjából mi fontos. 

Módosítás 423
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a (2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a 
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felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében,
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, összpontosítva a
legmagasabb hibaarányokra is.

felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében, 
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, összpontosítva azokra a
területekre is, ahol magasabb a 
hibaarányok kockázata.

Az ellenőrzések arányosságára vonatkozó 
elvvel összhangban számos tényezőt 
figyelembe kell venni:
– a műveletek nagysága;
– az előző auditok és ellenőrzések kedvező 
eredménye;
– az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóságok megbízhatósága;
– a nemzetközileg elismert szabványoknak 
megfelelő tanúsítással rendelkező 
önkéntes irányítási rendszerek.

Or. de

Indokolás

Bizonyos tényezőket meg kell határozni az ellenőrzések arányosságának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a 
felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében, 
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, összpontosítva a

(2) A helyszíni ellenőrzéseket illetően a 
felelős hatóság az ellenőrizendő mintát a 
kérelmezők teljes köréből választja ki, és a 
minta adott esetben véletlenszerűen, 
valamint kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből áll, annak érdekében, 
hogy reprezentatív ráta legyen 
megállapítható, összpontosítva azokra a
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legmagasabb hibaarányokra is. területekre is, ahol magasabb a 
hibaarányok kockázata.

Az arányosság elvére tekintettel az 
ellenőrzések során számos összetevőt 
figyelembe kell venni, így például:
– az érintett összegek nagysága;
– az ellenőrzési és kontrollrendszerek 
korábbi auditjainak eredménye;
– a nemzetközileg elismert normák 
alapján hitelesített irányítási 
rendszerekben való önkéntes részvétel.

Or. en

Indokolás

Az előadó 62. módosításának átvétele, a harmadik francia bekezdés kivételével, ami zavart 
okoz, és valószínűleg mindenféle rosszul meghatározott új követelményt generálna.


