
AM\921692HU.doc PE501.971v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2011/0288(COD)

17.12.2012

MEGEGYEZÉSES MÓDOSÍTÁS:
1 - 27

Jelentéstervezet
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0628 végleges/2 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))



PE501.971v01-00 2/32 AM\921692HU.doc

HU

AM_Com_LegCompr



AM\921692HU.doc 3/32 PE501.971v01-00

HU

Módosítás 1
Giovanni La Via
A 18., 19., 201., 209., 210. és 212. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
vonatkozóan vezetői megbízhatósági
nyilatkozatról, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartásáról.

(1) A tanúsító szerv köz- vagy magánjogi 
auditáló szerv. Amennyiben ez magánjogi 
auditáló szerv, azt a tagállam választja ki, 
közbeszerzési eljárás útján. A tanúsító 
szerv nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok alapján véleményt ad a 
kifizető ügynökség éves számláinak 
teljességére, pontosságára és valódiságára 
és a bevezetett ellenőrzési rendszerek 
megfelelő működésére, valamint 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 említett vezetői 
megbízhatósági nyilatkozat állításaival 
kapcsolatban.

A tanúsító szervnek működését tekintve az 
érintett kifizető ügynökségtől és az 
ügynökséget akkreditáló hatóságtól 
függetlennek kell lennie.

A tanúsító szervnek működését tekintve az 
érintett kifizető ügynökségtől és az 
ügynökséget akkreditáló hatóságtól 
függetlennek kell lennie.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat állapít meg a tanúsító szervek 
státusza, az általuk elvégzendő konkrét 
feladatok, többek között az ellenőrzések, 
valamint az ezen szervek által kiállítandó 
igazolások és elkészítendő jelentések, 
illetve az azokat kísérő dokumentumok 
vonatkozásában. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
megállapított vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(2) A Bizottságnak felhatalmazása van 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tanúsító szervek státuszára 
és a konkrét feladatokra, többek között az 
ellenőrzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
leghatékonyabb módon kell felépíteni, a 
mezőgazdasági termelőkre és a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
minimálisra csökkentése érdekében a 
lehető legnagyobb mértékben integrált 
mintákat véve alapul. 
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A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el, amelyek szabályokat határoznak meg a 
tanúsító szervek által kiállítandó 
igazolások és elkészítendő jelentések, 
illetve az azokat kísérő dokumentumok 
vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 2
Giovanni La Via
A 20–25., 213., 214., 228., 240., 256., 257. és 258. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

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 
rendszer), és amelyet egy vagy több kijelölt
szerv működtet. A kijelölt szervek egyaránt 
lehetnek köz- és magánjogi szervek.

(1) A tagállamok létrehoznak egy 
rendszert, amelynek keretében tanácsadást 
nyújtanak a kedvezményezetteknek a 
földgazdálkodással, a gazdaságban 
folytatott gazdálkodással és 
kockázatkezeléssel (mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer), és amelyet egy vagy 
több kiválasztott szerv működtet. A 
kiválasztott szervek egyaránt lehetnek köz-
és/vagy magánjogi szervek.

(2) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
kiterjed legalább az alábbiakra:

(2) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
kiterjed legalább az alábbiakra:

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;

b) 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) 

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) 



AM\921692HU.doc 5/32 PE501.971v01-00

HU

xxx/xxx/EU rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] 4. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
mezőgazdasági terület fenntartása;

pontja szerinti mezőgazdasági terület 
fenntartása;

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) 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;

ca) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése a 
vidékfejlesztési programokban 
meghatározott intézkedésekkel 
összhangban, ideértve az üzemi 
korszerűsítésre, a versenyképességre való 
törekvésre, az ellátási lánc integrációjára, 
az innovációra és a piaci orientációra 
vonatkozóakat, valamint a számvitellel, a 
vállalkozással és a gazdasági források 
fenntartható kezelésével kapcsolatos elvek 
előmozdítását és végrehajtását;

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 gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése.

d) a tagállamok meghatározása szerinti 
mezőgazdasági üzemek, kiemelten pedig 
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.

(3) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
emellett kiterjedhet különösen az 
alábbiakra:

(3) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
emellett kiterjedhet egyebek közt az 
alábbiakra:

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

aa) a gazdaságok átalakulásának és 
gazdasági tevékenységeik sokszínűbbé 
tételének előmozdítása;
ab) kockázatkezelés és megfelelő 
megelőző intézkedések bevezetése a 



PE501.971v01-00 6/32 AM\921692HU.doc

HU

természeti katasztrófák, 
katasztrófaesemények, valamint állat- és 
növénybetegségek kezelése érdekében; 
ac) az integrált növényvédelemmel és a 
nem vegyi alternatívák alkalmazásával 
kapcsolatos tanácsadás.

b) a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. cikke 
(3) bekezdésében és 30. cikke (2) 
bekezdésében említett, a nemzeti 
jogszabályok által megállapított 
minimumkövetelmények.

b) a(z) xxx/xxx/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. és 30. 
cikkében említett, a nemzeti jogszabályok 
által megállapított követelmények.

Or. en

Módosítás 3
Giovanni La Via
A 274-277. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy támogatásban 
részesülnek-e a közös agrárpolitika, és 
azon belül a vidékfejlesztés keretében, a 
kedvezményezettek önkéntes alapon 
igénybe vehetik a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszert.

Függetlenül attól, hogy támogatásban 
részesülnek-e a közös agrárpolitika, és 
azon belül a vidékfejlesztés keretében, a 
kedvezményezettek önkéntes alapon 
igénybe vehetik a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszert.

A tagállamok azonban objektív kritériumok 
alapján meghatározhatják a 
kedvezményezettek azon kategóriáit, 
amelyek elsőbbséget élveznek a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
hozzáférés terén. A tagállamok 
ugyanakkor biztosítják azt is, hogy 
elsőbbséget élvezzenek azok a 
mezőgazdasági termelők, akik 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, és 
amelyek egyebek közt a következők 
lehetnek:

a) azok a mezőgazdasági termelők, akik a 
legkevésbé férnek hozzá egyéb, a 
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mezőgazdasági tanácsadó rendszeren 
kívüli tanácsadási szolgáltatáshoz;
b) 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 
energiahatékonyságot szolgáló 
intézkedésekben;
c) a (vidékfejlesztésről szóló) xxx/xxx/EU 
rendelet 53., 61. és 62. cikke értelmében 
korlátozott erőforrásokkal működő 
hálózatok.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek 
biztosítania kell, hogy a 
kedvezményezettek a mezőgazdasági 
üzemük sajátos helyzetének megfelelő 
tanácsadásban részesüljenek.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek 
biztosítania kell, hogy a 
kedvezményezettek a mezőgazdasági 
üzemük sajátos helyzetének megfelelő 
tanácsadásban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 4
Giovanni La Via
A 288. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 a
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 
együttműködésben kell megvalósítani.

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 ellenőrzésére, valamint az 
agrometeorológiai és az ökonometriai 
modellek aktualizálására vonatkoznak. 
Szükség esetén ezeket az intézkedéseket a 
tagállami laboratóriumokkal és szervekkel 
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együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 5
Giovanni La Via
A 388. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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.

Or. en

Módosítás 6
Giovanni La Via
A 61–63., 420., 422–424., 427. és 433. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 111. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a helyszíni ellenőrzéseknek a 
hatékony és arányos kockázatkezeléshez 
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szükséges minimális szintjére vonatkozó 
szabályok tekintetében. Ezek a szabályok 
meghatározzák azokat a körülményeket, 
amelyek esetében a tagállamoknak az 
eredendő kockázat szintjétől függően 
módosítaniuk kell a helyszíni ellenőrzések 
számát, és előírják annak lehetőségét, 
hogy az ellenőrzések számát csökkentsék, 
amennyiben a hibaarányok elfogadható 
szintűek, és amennyiben az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek megfelelően 
működnek. 

(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 valamennyi támogatási 
és kifizetési kérelem módszeres 
adminisztratív ellenőrzését, és ezt helyszíni 
ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, amelyek 
célja a támogatási rendszerek 
előírásainak való megfelelés és az 
eredendő kockázati szint nyomon 
követése, és amelyek számát e célhoz 
igazodva kell meghatározni.

(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, összpontosítva azokra a 
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
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Módosítás 7
Giovanni La Via
A 64., 65., 432. és 433. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenőrzések helyes és hatékony 
alkalmazásának biztosítása érdekében és 
azért, hogy a jogosultsági feltételek 
ellenőrzése hatékony, következetes és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
történjen, lehetővé téve az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azokra a 
helyzetekre vonatkozóan, ha a 
kedvezményezettek vagy képviselőik 
megakadályozzák az ellenőrzések 
elvégzését.

(1) Az ellenőrzések helyes és hatékony 
alkalmazásának biztosítása érdekében és 
azért, hogy a jogosultsági feltételek 
ellenőrzése hatékony, következetes és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
történjen, lehetővé téve az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
különösen a következőkre vonatkozóan: 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja az e fejezet Unión belüli 
egységes alkalmazásához szükséges 
szabályokat. Ezek különösen a 
következőkre vonatkozhatnak:

-a) azon helyzeteket érintő szabályok, 
amelyekben a kedvezményezettek vagy 
képviselőik megakadályozzák az 
ellenőrzések lefolytatását;

a) az uniós jogszabályok alkalmazásából 
eredő kötelezettségek, 
kötelezettségvállalások és jogosultsági 
feltételek teljesítésére vonatkozóan a 
tagállamok által elvégzendő adminisztratív 
és helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok;

a) az uniós jogszabályok alkalmazásából 
eredő kötelezettségek, 
kötelezettségvállalások és jogosultsági 
feltételek teljesítésére vonatkozóan a 
tagállamok által elvégzendő, megfelelő és 
arányos kockázatalapú megközelítéssel 
összhangban álló adminisztratív és 
helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok;

b) a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 



AM\921692HU.doc 11/32 PE501.971v01-00

HU

azok a feltételek, amelyek fennállása 
esetén a tagállamoknak növelniük kell az 
említett ellenőrzések számát, vagy 
csökkenthetik azt, amennyiben az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
megfelelően működnek és a hibaarányok 
elfogadható szinten vannak;
c) a végrehajtott ellenőrzésekre és 
vizsgálatokra, valamint azok eredményeire 
vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos 
szabályok és módszerek;

c) a végrehajtott ellenőrzésekre és 
vizsgálatokra, valamint azok eredményeire 
vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos 
szabályok és módszerek;

d) a megfelelőségi ellenőrzések 
elvégzéséért felelős hatóságokra, az 
ellenőrzések tartalmára, gyakoriságára, 
valamint a forgalmazás azon szakaszára 
vonatkozó szabályok elfogadása, amelyben 
a szóban forgó ellenőrzéseket el kell 
végezni;

d) a megfelelőségi ellenőrzések 
elvégzéséért felelős hatóságok 
kinevezésére, az ellenőrzések tartalmára, 
gyakoriságára, valamint a forgalmazás 
azon szakaszára vonatkozó szabályok 
elfogadása, amelyben a szóban forgó 
ellenőrzéseket el kell végezni;

e) amennyiben a rendszer megfelelő 
irányításához kapcsolódó sajátos igények
azt szükségessé teszik, a vámeljárásokra 
vonatkozó kiegészítő követelményeket 
bevezető szabályok, különösen a 
450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglaltak szerint;

e) amennyiben a rendszer megfelelő 
irányítása azt szükségessé teszi, a 
vámeljárásokra vonatkozó kiegészítő 
követelményeket bevezető szabályok, 
különösen a 450/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak 
szerint;

f) a kendert illetően a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet] 38. cikkével összefüggésben a 
különleges ellenőrzési intézkedésekkel és a 
tetrahidrokannabinol-szintek 
meghatározásának módszereivel 
kapcsolatos részletes szabályok;

f) a kendert illetően a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet] 38. cikkével összefüggésben a 
különleges ellenőrzési intézkedésekkel és a 
tetrahidrokannabinol-szintek 
meghatározásának módszereivel 
kapcsolatos részletes szabályok;

g) a gyapot tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [DP] 42. cikkével összefüggésben 
az elismert szakmaközi szervezetek 
ellenőrzési rendszere;

g) a gyapot tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [DP] 42. cikkével összefüggésben 
az elismert szakmaközi szervezetek 
ellenőrzési rendszere;

h) a bor tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
rendeletben [az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet] 
említetteknek megfelelően a földterületek 
mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok, továbbá az ellenőrzések 
tökéletesítését szolgáló meghatározott 
pénzügyi eljárások szabályai;

h) a bor tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
rendeletben [az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet] 
említetteknek megfelelően a földterületek 
mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályok, továbbá az ellenőrzések 
tökéletesítését szolgáló meghatározott 
pénzügyi eljárások szabályai;

i) a termékek állami intervencióra és i) a termékek állami intervencióra és 
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magántárolásra való jogosultságának 
megállapítását szolgáló vizsgálatok és 
módszerek, valamint a pályáztatás 
alkalmazása az állami intervenció és a 
magántárolás kapcsán.

magántárolásra való jogosultságának 
megállapítását szolgáló vizsgálatok és 
módszerek, valamint a pályáztatás 
alkalmazása mindkettő kapcsán.

(1a) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el azon határidők meghatározására, 
amelyeken belül a Bizottságnak reagálnia 
kell arra a jelzésre, hogy a tagállam 
csökkenteni kívánja helyszíni 
ellenőrzéseinek számát.

Az első albekezdésben előírt végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében, 
vagy a(z) xxx/xxx/EU [DP], a(z) 
xxx/xxx/EU [RD], illetve a(z) xxx/xxx/EU 
[sCMO] rendelet megfelelő cikkében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben előírt végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében, 
vagy a(z) xxx/xxx/EU [DP], a(z) 
xxx/xxx/EU [RD], illetve a(z) xxx/xxx/EU 
[sCMO] rendelet megfelelő cikkében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 8
Giovanni La Via
A 67–72. és 619. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 
kedvezményezett nem felel meg a
jogosultsági kritériumoknak vagy a 
támogatás odaítélésére vonatkozóan az 
ágazati mezőgazdasági jogszabályokban 
előírt feltételekhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalásoknak, a támogatást
teljes egészében vagy részben vissza kell 
vonni.

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 
kedvezményezett teljesen vagy részben
nem felel meg egy adott támogatási 
rendszerre vonatkozóan az ágazati 
mezőgazdasági jogszabályokban előírt
jogosultsági kritériumoknak, a támogatás 
megfelelő részét teljes egészében vissza 
kell vonni. 

Különösen a hektárban kifejezett 
földterületekhez vagy állatok számához 
hasonló megszámlálható egységekre 
vonatkozó jogosultsági feltételek nem 
teljesülése esetén a támogatást teljes 
egészében vissza kell vonni azon 
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egységektől, amelyeknél a jogosultsági 
feltételek nem teljesülnek.
(1a) Amennyiben a támogatás sajátos 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez 
kapcsolódik és megállapítást nyer, hogy a 
kedvezményezett nem teljesíti e 
kötelezettségvállalásokat, a megfelelő 
támogatást teljes egészében vagy részben 
vissza kell vonni.

(2) Ha az uniós jog úgy rendelkezik, a 
tagállamok emellett szankciót is kivetnek, 
az odaítélt vagy odaítélendő azon 
támogatás egy részének vagy egészének 
csökkentése vagy a támogatás köréből való 
kizárása révén, amelyre vonatkozóan a 
jogosultsági feltételek vagy 
kötelezettségvállalások teljesültek.

(2) Ha a Szerződés 289. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő – adott esetben 
felhatalmazáson alapuló aktusokban 
tovább részletezendő – jogalkotási aktus
úgy rendelkezik, a tagállamok emellett 
közigazgatási szankciót is kivetnek, az 
odaítélt vagy odaítélendő azon támogatás 
egy részének vagy egészének csökkentése 
vagy a támogatás köréből való kizárása 
formájában, amelyre vonatkozóan a 
jogosultsági feltételek vagy 
kötelezettségvállalások teljesültek.

A támogatáscsökkentés összege a 
megállapított szabálytalanság 
súlyosságától, mértékétől, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegétől függően 
változik, és az érintett kedvezményezett 
egy vagy több naptári év tekintetében akár 
ki is zárható egy vagy több támogatási 
rendszerből vagy támogatási intézkedésből.

Az (1) bekezdésben említett visszavonás és 
a (2) bekezdésben említett közigazgatási 
szankciók összege a megállapított 
szabálytalanság jellegétől, súlyosságától, 
mértékétől, továbbá tartós, illetve 
ismétlődő jellegétől függően változik, és az 
érintett kedvezményezett egy vagy több 
naptári év tekintetében akár ki is zárható a 
meg nem felelés tárgyát képező egy vagy 
több támogatási rendszerből vagy 
támogatási intézkedésből. 

(2a) A szankciók súlyozása az alábbi 
általános kritériumokon alapul:
– a meg nem felelés „súlyossága” 
elsősorban a meg nem felelés 
következményeinek jelentőségétől, 
különösen pedig annak az érintett uniós 
pénzeszközökre rótt kockázatától függ, 
illetve következetesen tekintetbe véve a 
szóban forgó követelmény vagy előírás 
célját;
– a meg nem felelés „mértékét” különösen 
annak figyelembevételével kell 
megállapítani, hogy a meg nem felelés 
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kiterjedt hatással rendelkezik-e, vagy 
hatása magára a mezőgazdasági üzemre 
korlátozódik;
– az illetékes hatóság határozza meg, hogy 
a meg nem felelés „tartós”-e, különösen 
figyelembe véve a kiváltott hatás 
érezhetőségének becsült időtartamát vagy 
a szóban forgó hatás ésszerű eszközökkel 
történő megszüntetésének lehetőségét;
– az „ismételt” meg nem felelés 
ugyanazon követelmény, előírás vagy 
kötelezettség három egymást követő éven 
belül több mint egy alkalommal 
megállapított megsértését jelenti, feltéve 
hogy a kedvezményezettet értesítették a 
korábbi meg nem felelésről, és adott 
esetben lehetősége volt megtenni a 
szükséges intézkedéseket az előző meg 
nem felelés megszüntetésére;

(3) Azokat az összegeket, amelyekre az (1) 
bekezdésben említett visszavonás, illetve a 
(2) bekezdésben említett szankciók 
vonatkoznak, teljes egészében vissza kell 
fizettetni.

(3) Azokat az összegeket, amelyekre az 
előző bekezdésekben említett visszavonás
és közigazgatási szankciók vonatkoznak, 
teljes egészében vissza kell fizettetni.

Or. en

Módosítás 9
Giovanni La Via
A 78., 456. és 457. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam létrehoz egy integrált 
igazgatási és ellenőrzési rendszert (a 
továbbiakban: integrált rendszer), és 
gondoskodik annak működtetéséről.

(1) Minden tagállam létrehoz egy integrált 
igazgatási és ellenőrzési rendszert (a 
továbbiakban: integrált rendszer), és 
gondoskodik annak működtetéséről.

(2) Az integrált rendszert a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet] I. mellékletében felsorolt 
támogatási rendszerekre, valamint a(z) 

(2) Az integrált rendszert a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet] I. mellékletében felsorolt 
támogatási rendszerekre, valamint a(z) 
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xxx/xxx/EU rendelet [a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 22. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjával, 29–32. cikkével, 34. és 
35. cikkével, valamint adott esetben a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet (a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet) 28. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjával összhangban 
nyújtott támogatásra kell alkalmazni.

xxx/xxx/EU rendelet [a vidékfejlesztésről 
szóló rendelet] 22. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjával, 29–32. cikkével, 34. és 
35. cikkével, valamint adott esetben a(z) 
xxx/xxx/EU rendelet (a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet) 28. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjával összhangban 
nyújtott támogatásra kell alkalmazni.

A létesítési költséget illetően azonban ez a 
fejezet nem alkalmazandó a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 29. cikkének (9) bekezdésében, 
valamint ugyanezen rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
intézkedésekre.

A létesítési költséget illetően azonban ez a 
fejezet nem alkalmazandó a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 29. cikkének (9) bekezdésében, 
valamint ugyanezen rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
intézkedésekre.

(3) Az integrált rendszer a szükséges 
mértékben alkalmazandó a VI. címben 
meghatározott kölcsönös megfeleltetés 
ellenőrzésére is.

(3) Az integrált rendszer a szükséges 
mértékben alkalmazandó a VI. címben 
meghatározott kölcsönös megfeleltetés 
ellenőrzésére is.

(3a) A tagállamok az adminisztratív 
terhek csökkentése és az ellenőrzések 
hatékony és eredményes elvégzésének 
biztosítása érdekében az integrált 
rendszerük kialakításakor megfelelő 
módon használják a technológiát. 

Or. en

Módosítás 10
Giovanni La Via
A 79., 474-477. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás, BUDG 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előre kitöltött 
formanyomtatványokat biztosítanak –
többek között elektronikus eszközök 
felhasználásával – az előző évben 
meghatározott területek alapján, továbbá 
grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik 
az érintett területek földrajzi 
elhelyezkedését. A tagállamok dönthetnek 

(2) A tagállamok előre kitöltött 
formanyomtatványokat biztosítanak –
többek között elektronikus eszközök 
felhasználásával – az előző évben 
meghatározott területek alapján, továbbá 
grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik 
az érintett területek földrajzi 
elhelyezkedését. A tagállamok dönthetnek 
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úgy, hogy a támogatási kérelemben csak az 
előző évben benyújtott támogatási 
kérelemhez képest megváltozott adatoknak 
kell szerepelniük. A(z) xxx/xxx/EU 
rendelet (a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet) V. címében meghatározott 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszert illetően azonban ezt a lehetőséget 
valamennyi érintett mezőgazdasági 
termelőnek meg kell adni.

úgy, hogy a támogatási kérelemben csak az 
előző évben benyújtott támogatási 
kérelemhez képest megváltozott adatoknak
kell szerepelniük. A(z) xxx/xxx/EU 
rendelet (a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet) V. címében meghatározott 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszert illetően azonban ezt a lehetőséget 
valamennyi érintett mezőgazdasági 
termelőnek meg kell adni.

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényessége 
évekig megmarad, feltéve, hogy az érintett 
kedvezményezettek az általuk először 
benyújtott információban bekövetkezett 
változásokat kötelezően bejelentik. A 
kérelem többéves érvényessége azonban a 
kedvezményezett által benyújtott adatok 
évenkénti megerősítésének feltételéhez 
köthető.

Or. en

Módosítás 11
Giovanni La Via
A 80., 81., 483., 484. és 487. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

(1) A 61. cikknek megfelelően a 
tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy 
az általuk felhatalmazott szervek útján –
végrehajtják a támogatási kérelmek 
adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági 
feltételek teljesítésének ellenőrzése 
céljából. Az említett ellenőrzéseket 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni, 
amelyek célja a támogatási rendszerek 
előírásainak való megfelelés és az 
eredendő kockázati szint nyomon 
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követése.
(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
mezőgazdasági üzemekre és/vagy
kedvezményezettekre vonatkozóan.

(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
kedvezményezettekre vonatkozóan, amely 
a reprezentatív hibaarány kiszámítását 
szolgáló véletlen részt és az elsődleges 
hangsúly magas kockázatú kérelmekre 
helyezését lehetővé tevő, kockázaton 
alapuló részt egyaránt tartalmaz.

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat 
és a globális navigációs műholdrendszerre 
(GNSS) épülő technikákat is 
alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák 
helyszíni ellenőrzésének módszeréül.

(3) A tagállamok távérzékelési eljárásokat 
és a globális navigációs műholdrendszerre 
(GNSS) épülő technikákat is 
alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák 
helyszíni ellenőrzésének módszeréül.

(4) A jogosultsági feltételek megsértése 
esetén a 65. cikk rendelkezései 
alkalmazandók.

(4) A jogosultsági feltételek megsértése 
esetén a 65. cikk rendelkezései 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 12
Giovanni La Via
A 82., 83., 500., 504. és 508. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre az 
december 1-a és a következő naptári év 
június 30-e közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

(1) A 68. cikk (2) bekezdésében említett 
támogatási rendszerek és intézkedések 
keretében történő kifizetésekre az
december 1-a és a következő naptári év 
június 30-e közötti időszakban kerül sor. A 
támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

A támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

A támogatások kifizetése ebben az 
időszakban legfeljebb két részletben 
történik.

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 

Mindazonáltal a 68. cikk (2) bekezdése 
szerinti támogatásokra vonatkozóan a 
tagállamok október 16-a és december 1-je 
között előleget fizethetnek, melynek 
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mértéke legfeljebb 50 % a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75 % a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

mértéke legfeljebb 50% a közvetlen 
kifizetések, és legfeljebb 75% a 
vidékfejlesztési támogatások esetében.

A harmadik albekezdés alkalmazásának 
sérelme nélkül, a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén engedélyezheti a 
tagállamoknak, hogy azokban a 
régiókban, ahol a mezőgazdasági 
termelők kivételes körülmények miatt 
komoly pénzügyi nehézségekkel 
szembesülnek, az előlegek százalékos 
értékét 80%-ra emeljék. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek 
teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk 
értelmében elvégzendő ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetésekre csak azt követően kerülhet 
sor, hogy lezárult a jogosultsági feltételek 
teljesítésének a tagállamok által a 75. cikk 
értelmében elvégzendő ellenőrzése.

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően a tagállamok, e cikk (2) 
bekezdésétől eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
[a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló] 
xxx/xxx/EU rendelet III. címében 
szereplő, alkalmazandó kifizetés legfeljebb 
50%-áig, illetve a 68. cikk (2) 
bekezdésében említett vidékfejlesztési 
támogatás legfeljebb 75%-áig kifizetést 
eszközölnek. Az intézkedés vagy 
műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni.
(2b) A Bizottság egy vagy több tagállam 
kérése alapján kivételes esetekben, 
továbbá ha azt a költségvetési helyzet 
lehetővé teszi, október 16. előtt is 
engedélyezheti előlegek kifizetését.

Or. en
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Módosítás 13
Giovanni La Via
A 516. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre 
vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes tájelemek 
vagy fák találhatók;

b) a támogatás kiszámítási alapjának 
egységes meghatározásához szükséges 
rendelkezések, ezen belül az olyan esetekre 
vonatkozó szabályok, amikor a 
támogatható területen jellegzetes tájelemek 
vagy fák találhatók; a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló 
rendelet] 9. cikkének sérelme nélkül a 
jogosultsági szabályoknak összhangban 
kell állniuk az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség csökkenése és a 
fenntartható gazdálkodás felé történő 
elmozdulás kihívásainak kezelésével, így 
nem büntethetik a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási 
rendszereket vagy a legeltetett 
agrárerdészeti rendszereket, illetve nem 
okozhatják a környezet minőségének 
romlását; az érintett tagállam vagy régió 
szokásos normái alapján agronómiai vagy 
ökológiai szempontból indokolt 
rugalmasságnak kell helyt adni;

Or. en

Módosítás 14
Giovanni La Via
A 3. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a kölcsönös megfeleltetésre Emellett a kölcsönös megfeleltetésre 



PE501.971v01-00 20/32 AM\921692HU.doc

HU

vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. 
év tekintetében tartalmazniuk kell az 
állandó gyepterület fenntartását is. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004. január 1-jén az 
Unió tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 
2003. évre vonatkozó területalapú 
támogatás iránti kérelem benyújtására 
előírt időpontban állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004-ben váltak az 
Unió tagállamává, biztosítják, hogy a 2004. 
május 1-jén állandó gyepterületként 
hasznosított földterületek – meghatározott 
korlátok között – továbbra is állandó 
gyepterületek maradjanak. Bulgária és 
Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-
jén állandó gyepterületként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
maradjanak.

vonatkozó szabályoknak a 2014. és a 2015. 
év tekintetében tartalmazniuk kell az 
állandó gyepterület és állandó legelő 
fenntartását is. Azok a tagállamok, 
amelyek 2004. január 1-jén az Unió 
tagállamai voltak, biztosítják, hogy a 2003. 
évre vonatkozó területalapú támogatás 
iránti kérelem benyújtására előírt 
időpontban állandó gyepterületként és 
állandó legelőként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
és állandó legelők maradjanak. Azok a 
tagállamok, amelyek 2004-ben váltak az 
Unió tagállamává, biztosítják, hogy a 2004. 
május 1-jén állandó gyepterületként és 
állandó legelőként hasznosított 
földterületek – meghatározott korlátok 
között – továbbra is állandó gyepterületek 
és állandó legelők maradjanak. Bulgária és 
Románia biztosítja, hogy a 2007. január 1-
jén állandó gyepterületként és állandó 
legelőként hasznosított földterületek –
meghatározott korlátok között – továbbra is 
állandó gyepterületek és állandó legelők
maradjanak.

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

Or. en

Módosítás 15
Giovanni La Via
A 86., 95., 541., 542. és 621. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikkben előírt szankciót az (1) A 91. cikkben előírt szankciót az 
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említett kedvezményezettnek az érintett 
naptári évben vagy években nyújtott vagy 
nyújtandó, 92. cikk szerinti kifizetések 
teljes összegének csökkentése vagy a 
támogatásból való kizárása révén kell 
alkalmazni.

említett kedvezményezettnek az érintett 
naptári évben vagy években nyújtott vagy 
nyújtandó, 92. cikk szerinti kifizetések 
teljes összegének csökkentése vagy a 
támogatásból való kizárása révén kell 
alkalmazni.

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni az előírások megsértésének 
súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, 
illetve ismétlődő jellegét, valamint a (2), 
(3) és (4) bekezdésben megállapított 
szempontokat.

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során arányosan 
figyelembe kell venni az előírások 
megsértésének jellegét, súlyosságát, 
mértékét, fennállásának időtartamát, 
illetve ismétlődő jellegét, valamint a (2), 
(3) és (4) bekezdésben megállapított 
szempontokat.

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

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

Kellően indokolt esetben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak 
csökkentést, amennyiben az előírások 
megsértése – súlyossága, mértéke, 
valamint fennállásának időtartama alapján 
– kisebb jelentőségűnek minősül.
Mindazonáltal az előírások megsértésének 
azon esetei, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy az állategészségügy 
szempontjából, nem tekinthetők kisebb 
jelentőségűnek. A ténymegállapításról és 
az előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

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

A tagállamok ezenfelül a szabályok első, 
súlyosnak nem tekinthető megsértésére 
vonatkozó, korai előrejelző rendszert 
alakíthatnak ki. Amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy él ezzel a lehetőséggel, az 
illetékes hatóság előzetes figyelmeztetést 
küld a kedvezményezettnek, amelyben 
értesíti a szabálytalanságról, és arról, 
hogy köteles orvosolni a helyzetet. E 
rendszer hatása arra korlátozódik, hogy 
megállapítja a kedvezményezett 
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felelősségét a nem teljesítésért. A 
figyelmeztetést a következő éven belül 
megfelelő ellenőrzések követik, annak 
megállapítására, hogy az előírások 
megsértését orvosolták-e. Amennyiben 
orvosolták, nem alkalmaznak csökkentést. 
Ha nem orvosolták, az első albekezdés 
szerinti csökkentést visszamenőlegesen 
alkalmazzák. Mindig súlyosnak tekintik 
azonban az előírások megsértésének azon
eseteit, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek a köz- vagy állategészségügy 
szempontjából.

(3) Az előírások szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 20%-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

(3) Az előírások súlyos gondatlanságból 
eredő súlyos megsértése esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke elvben nem 
lehet kisebb 20%-nál, és az érintett 
mezőgazdasági termelő egy vagy több 
naptári év tekintetében akár ki is zárható 
egy vagy több támogatási rendszer köréből.

(4) Mindenesetre a támogatáscsökkentés, 
illetve a támogatás köréből való kizárás 
teljes összege egy adott naptári évre 
vonatkozóan nem haladhatja meg az (1) 
bekezdés első albekezdésében említett 
teljes összeget.

(4) Mindenesetre a támogatáscsökkentés, 
illetve a támogatás köréből való kizárás 
teljes összege egy adott naptári évre 
vonatkozóan nem haladhatja meg az (1) 
bekezdés első albekezdésében említett 
teljes összeget.

Or. en

Módosítás 16
Giovanni La Via
A 87., 96., 538. és 539. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
pénzösszegek jogosult kedvezményezettek 
közötti felosztása szabályos legyen, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kölcsönös megfeleltetés előírásainak 

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
pénzösszegek jogosult kedvezményezettek 
közötti felosztása szabályos legyen, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kölcsönös megfeleltetés előírásainak 
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megsértése miatti szankciók 
kiszámításához szükséges egységes alap 
megállapításához, a költségvetési fegyelem 
miatt alkalmazott csökkentés 
figyelembevételével.

megsértése miatti szankciók 
kiszámításához szükséges egységes alap 
megállapításához, a költségvetési fegyelem 
miatt alkalmazott csökkentés 
figyelembevételével.

(2) Annak érdekében, hogy a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer végrehajtása 
hatékony, következetes és 
megkülönböztetéstől mentes legyen, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
szankciók kiszámítására és alkalmazására 
vonatkozóan.

(2) Annak érdekében, hogy a kölcsönös 
megfeleltetési rendszer végrehajtása 
hatékony, kockázatalapú és arányos, 
következetes és megkülönböztetéstől 
mentes legyen, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 111. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szankciók kiszámítására és 
alkalmazására vonatkozóan. Az említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
különösen olyan esetekre vonatkozóan 
tartalmaznak szabályokat, amelyek 
tekintetében nem alkalmazandók 
közigazgatási szankciók az előírások 
olyan megsértésére, amely a II. 
mellékletben SMR 7 és SMR 8 alatt 
említett, az állatok azonosítását és 
nyilvántartását szolgáló rendszerek 
műszaki hibája miatt következett be, és 
nem a szóban forgó kedvezményezettnek 
közvetlenül tulajdonítható cselekmény 
vagy mulasztás eredménye.

Or. en

Módosítás 17
Giovanni La Via
A 650-654. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy, a(z) xxx/xxx/EU
rendeletben (a közvetlen kifizetésekről 
szóló rendelet) előírt közvetlen kifizetést 
az eurótól eltérő pénznemben folyósítanak 
a kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év 

(3) Amennyiben egy, a(z) DP/xxx/EU
rendeletben előírt közvetlen kifizetést az 
eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a 
kedvezményezett részére, a tagállamok a 
támogatás euróban kifejezett összegét az 
Európai Központi Bank által azon év 
október 1-jét megelőzően megállapított 
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október 1-jét megelőzően megállapított 
utolsó árfolyamon váltják át nemzeti 
valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

utolsó havi átlagárfolyamon váltják át 
nemzeti valutára, amely évre a támogatást 
megítélték.

Or. en

Módosítás 18
Giovanni La Via
A 98–101., 665–667. és 670. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Közös nyomon követési és értékelési 
keretet kell kidolgozni a közös 
agrárpolitika teljesítményének mérése 
céljából. A keret magában foglalja a közös 
agrárpolitikai intézkedések – és különösen
a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelet] előírt 
közvetlen kifizetések, a(z) xxx/xxx/EU 
rendeletben [a közös piacszervezésről 
szóló rendelet] előírt piaci intézkedések, 
a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] előírt 
vidékfejlesztési intézkedések és az ebben a 
rendeletben előírt kölcsönös megfeleltetés 
alkalmazása – nyomon követéséhez és 
értékeléséhez kapcsolódó valamennyi 
eszközt.

(1) Közös monitoring- és értékelési keretet 
kell kidolgozni a közös agrárpolitika és 
különösen a következők teljesítményének 
mérése céljából:

a) a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a 
közvetlen kifizetésekről szóló rendelet] 
előírt közvetlen kifizetések,
b) a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a közös 
piacszervezésről szóló rendelet] előírt 
piaci intézkedések,
c) a(z) xxx/xxx/EU rendeletben [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] előírt 
vidékfejlesztési intézkedések,
d) az ebben a rendeletben előírt kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazása.
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A hatékony teljesítménymérés biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett keret tartalmára és 
kialakítására vonatkozóan.

A Bizottság a tagállamok által az e 
rendeletben lefektetett szabályokkal 
összhangban küldött jelentések alapján 
követi nyomon ezeket a politikai 
eszközöket. A Bizottság többéves értékelési 
tervet hoz létre, amelynek értelmében el 
kell végezni az egyedi intézkedések 
időszakos értékelését.

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
agrárpolitikai intézkedések hatását a 
következő célkitűzésekkel összefüggésben 
kell mérni:

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
agrárpolitikai intézkedések hatását a 
következő célkitűzésekkel összefüggésben 
kell mérni:

a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban a mezőgazdasági termelők 
jövedelmével, a mezőgazdaság 
termelékenységével és az árstabilitással;

a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban a beszerzési árakkal, a
mezőgazdasági termelők jövedelmével, a 
mezőgazdasági termelékenységgel és az 
árstabilitással;

b) a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozással összefüggő fellépések, 
középpontban az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásával, a biológiai 
sokféleséggel, a talaj- és 
vízgazdálkodással;

b) a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozással összefüggő fellépések, 
középpontban az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásával, a biológiai 
sokféleséggel, a talaj- és 
vízgazdálkodással;

c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, 
középpontban a vidékfejlesztéssel, a 
növekedés előmozdításával és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.

c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, 
középpontban a vidékfejlesztéssel, a 
növekedés előmozdításával és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
megállapított vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

E bekezdés hatékony alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 
monitoring- és értékelési keret tartalmára 
és felépítésére vonatkozóan, ideértve a 
mutatókat és azok számítási módszereit is, 
a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat
fogadjon el.

(3) A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges. A Bizottság 
adott esetben figyelembe veszi az 
adatigényeket és a lehetséges adatforrások 
közötti szinergiákat, különösen statisztikai 

(3) A tagállamok megadnak minden olyan 
információt a Bizottságnak, amely az 
érintett intézkedések nyomon követéséhez 
és értékeléséhez szükséges. Ezek az 
információk a lehetséges mértékben 
megalapozott adatforrásokra épülnek, úgy 
mint a mezőgazdasági számviteli 
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célú felhasználhatóságukat. információs hálózat és az Eurostat. A 
Bizottság adott esetben figyelembe veszi az 
adatigényeket és a lehetséges adatforrások 
közötti szinergiákat, különösen statisztikai 
célú felhasználhatóságukat.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan. 
E végrehajtási jogi aktusokat a 112. cikk 
(3) bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra – anélkül, hogy 
indokolatlan adminisztratív terhet róna 
rájuk –, valamint a lehetséges adatforrások 
közötti adatigényekre és szinergiákra 
vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 112. cikk (3) bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(4) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére négyévente jelentést készít 
e cikk végrehajtásáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2017. december 31-ig kell 
benyújtani.

(4) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére négyévente jelentést készít 
e cikk végrehajtásáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2017. december 31-ig kell 
benyújtani.

Or. en

Módosítás 19
Giovanni La Via
A 723–725. és 770. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – Fő téma: „Talaj és szénkészlet” – GAEC 6

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása, beleértve a tarlóégetés tilalmát

A talaj szervesanyag-tartalmának 
fenntartása megfelelő gyakorlatok révén, 
beleértve a tarlóégetés tilalmát, kivéve 
növény-egészségügyi okokból és 
maradványanyagok eltávolítása esetén.

Or. en

Módosítás 20
Giovanni La Via
A 733–738. és 771. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – Fő téma: „Biológiai sokféleség” – SMR 2 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés 
b) pont, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 5. 
cikk a), b) és d) pont

Or. en

Módosítás 21
Giovanni La Via
A 739–744. és 772. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – Fő téma: „Biológiai sokféleség” – SMR 3 – utolsó oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk (1) és (2) bekezdés 6. cikk (1) és (2) bekezdés és 13. cikk (1) 
bekezdés a) pont

Or. en

Módosítás 22
Giovanni La Via
A 102. és 748. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – Fő téma: „A táj jellegzetessége, a megőrzés minimális szintje” – GAEC 8

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táj jellegzetességeinek megtartása, 
beleértve adott esetben a sövényeket, a 
tavakat, az árkokat, a fasorokat, a 
facsoportokat, a szórványfákat, a 
táblaszegélyeket és a teraszokat, továbbá 
ideértve a sövényeknek és a fáknak a 
madarak költési és fiókanevelési 
időszakában történő kivágásának tilalmát, 
és az invazív fajok és kártevők 
elkerülésére irányuló lehetséges 

A táj jellegzetességeinek megőrzése, 
beleértve adott esetben a féltermészetes 
élőhelyeket, a sövényeket, a tavakat, az 
árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a 
szórványfákat, a táblaszegélyeket és a 
teraszokat, továbbá ideértve a sövényeknek 
és a fáknak a madarak költési és 
fiókanevelési időszakában történő 
kivágásának tilalmát.
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intézkedéseket

Or. en

Módosítás 23
Giovanni La Via
A 112. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24
Giovanni La Via
A 113–116., 20–25., 213., 214., 228. és 240. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszernek ki kell terjednie legalább a 
kölcsönös megfeleltetés hatálya alá 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 
fenntartására. A rendszernek végezetül ki 
kell terjednie az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz 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 a mezőgazdasági üzem 
szintjén 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 
fenntartására. Ezenfelül az említett 
rendszernek ki kell terjednie az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vízvédelemmel, az állat-
és növénybetegségek bejelentésével és az 
innovációval, valamint a mezőgazdasági 
üzemek környezeti teljesítményével és 
gazdasági tevékenységének fenntartható 
fejlődésével kapcsolatos egyes elemekre is, 
ideértve az üzemi korszerűsítésre, a 
versenyképességre való törekvésre, az 
ellátási lánc integrációjára, az 
innovációra és a piaci orientációra 
irányuló tevékenységeket, valamint a 
számvitellel, a vállalkozással és a 
gazdasági források fenntartható 
kezelésével kapcsolatos elvek 
előmozdítását és végrehajtását. Végezetül 
a tagállamok szerepeltethetik 
rendszereikben a gazdaságok 
átalakulásának és gazdasági 
tevékenységeik sokszínűbbé tételének 
előmozdítását, a természeti katasztrófák, 
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valamint állat- és növénybetegségek 
kezelését szolgáló, megfelelő megelőző 
intézkedések bevezetését, valamint az 
integrált növényvédelemmel és a nem 
vegyi alternatívák alkalmazásával 
kapcsolatos tanácsadást.

Or. en

Módosítás 25
Giovanni La Via
A 276. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszerhez való csatlakozást a 
kedvezményezettek számára önkéntessé 
kell tenni. Valamennyi kedvezményezett 
számára lehetővé kell tenni a rendszerben 
való részvételt, még akkor is, ha nem 
részesülnek a KAP keretében 
támogatásban. A tagállamok azonban 
elsőbbségi kritériumokat határozhatnak 
meg. A rendszer természetéből adódóan 
helyénvaló, hogy a tanácsadói tevékenység 
során szerzett információk kezelése 
bizalmasan történjen, kivéve az uniós vagy 
a nemzeti jog súlyos megsértése esetén. A 
rendszer hatékonyságának biztosítása 
érdekében a tanácsadóknak megfelelő 
képesítéssel kell rendelkezniük és 
rendszeresen képzésben kell részesülniük.

(12) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszerhez való csatlakozást a 
kedvezményezettek számára önkéntessé 
kell tenni. Valamennyi kedvezményezett 
számára lehetővé kell tenni a rendszerben 
való részvételt, még akkor is, ha nem 
részesülnek a KAP keretében 
támogatásban. A tagállamoknak azonban 
környezeti, gazdasági és szociális 
kritériumok alapján meg kell tudniuk 
határozni a kedvezményezettek azon 
kategóriáit, amelyek elsőbbséget élveznek 
a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez 
való hozzáférés terén. A rendszer 
természetéből adódóan helyénvaló, hogy a 
tanácsadói tevékenység során szerzett 
információk kezelése bizalmasan történjen, 
kivéve az uniós vagy a nemzeti jog súlyos 
megsértése esetén. A rendszer 
hatékonyságának biztosítása érdekében a 
tanácsadóknak megfelelő képesítéssel kell 
rendelkezniük és rendszeresen képzésben 
kell részesülniük.

Or. en
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Módosítás 26
Giovanni La Via
A 132–135. és 516. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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. 
Határozottan arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy csökkentsék a 
helyszíni ellenőrzések számát azokban az 
esetekben, amikor a hibaarány 
elfogadható szintű, valamint az érintett 
tagállam vagy régió szokásos normái 
alapján rugalmasságnak kell helyt adni, 
amely lehetővé teszi az agronómiai, 
ökológiai vagy környezeti alapon indokolt 
kivételeket.

Or. en

Módosítás 27
Giovanni La Via
A 138–140. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás
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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) 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. A 
tagállamoknak az adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint a hatékony és 
eredményes ellenőrzések biztosítása 
érdekében e rendszerek kialakításakor 
megfelelő módon használniuk kell a 
technológiát.
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