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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Jóváhagyási eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt, ám a jogszabálytervezet által nem módosított, rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról 
és nyomon követéséről szóló rendeletére irányuló javaslatáról
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0628),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0341/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. március 8-i véleményére2

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. május 4-i véleményére3,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a 
Vidékfejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, 
valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja az alább ismertetett, első olvasatbeli álláspontot;

2. Rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze 
jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletről 
szóló javaslatról megállapodás nem születik;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)
2 (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)
3 (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)
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Módosítás 1

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 
kapcsolódó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 

(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 közigazgatási 
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 és 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. 
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 
kapcsolódó dokumentumoknak az Európai 
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egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(A „szankciók” „közigazgatási 
szankciók”-ra és az „állandó 
gyepterületek” „állandó gyepterületek és 
legelők”-re történő változtatása a teljes 
szövegre vonatkozik; ennek megfelelően 
elfogadásuk esetén a változtatásokat 
mindenütt át kell vezetni.)

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Vis maior és rendkívüli körülmények 
esetén a rendelet adott esetben felmentést 
adhat. A mezőgazdasági szabályozással 
kapcsolatban a vis maior fogalmát a 
Bíróság esetjogának megfelelően kell 
értelmezni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló, 1995. 
december 18-i 2988/95/EK, Euratom 
tanácsi rendeletet mintegy 
kiegészítéseként e rendeletben részletesebb 
előírásokat kell meghatározni a közös 
agrárpolitika területén elkövetett 
szabálytalanságokra vonatkozóan. A 
támogatásban részesülő, de a támogatás 
elnyeréséhez szükséges jogosultsági 
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követelményeket vagy vállalt 
kötelezettségeket nem teljesítő 
kedvezményezettet jogosulatlan előnyt 
élvező személynek kell tekinteni. A 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet 
4. cikkének megfelelően ezt az előnyt 
vissza kell vonni. A kedvezményezettek 
által elkövetett mulasztás elkerülése 
céljából, különösen a tudatosan vagy 
hanyagságból okozott szabálytalan 
helyzetek esetében, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 5. cikke szerint 
értelmezett közigazgatási szankciókat kell 
alkalmazni, a támogatás csökkentése, 
vagy az abból való kizárás formájában. A 
közigazgatási szankciók azokat a 
támogatásokat is érinthetik, amelyeknél a 
jogosultsági követelmények és a 
kötelezettségvállalások teljesültek. Fontos 
azonban, hogy a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, xx-i DP/xxx/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 2. fejezetének III. 
címében rögzített szabálytalanságok 
esetében a visszavonások és a 
csökkentések teljes összege nem 
haladhatja meg a fenti fejezetben említett 
kifizetés összegét.

Or. en

Indokolás

A 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet és az e rendelet 65. cikke közötti kapcsolat 
magyarázatot igényel.

Módosítás 4

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, amelyek 
adott esetben a gazdaságok szintjén 
biztosíthatják 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

Módosítás 5

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 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.

törölve

Or. it
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Módosítás 6

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 irányelv1

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. it

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben e rendelet másképpen 
nem rendelkezik, e rendelet 
alkalmazásában a „mezőgazdasági 
termelő”, a „mezőgazdasági tevékenység”, 
a „mezőgazdasági terület” és a
„mezőgazdasági üzem” tekintetében a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. cikkében 
megállapított fogalommeghatározások 

(1) E rendelet alkalmazásában a 
„mezőgazdasági termelő”, a 
„mezőgazdasági tevékenység”, és a 
„mezőgazdasági terület” tekintetében a(z) 
xxx/xxx/EU [DP] rendelet 4. cikkében 
megállapított fogalommeghatározások 
irányadók.

                                               
1 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
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irányadók.

Or. it

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. címnek a 91. cikk (3) bekezdésében 
rögzített alkalmazásának kivételével, e 
rendelet használatában a „mezőgazdasági 
üzem”-nek a(z) xx-i DP/xxx/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében 
szereplő meghatározás a mérvadó.

Or. en

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában „ágazati 
mezőgazdasági jogszabályok” lehetnek a 
Szerződés 43. cikke alapján a közös 
agrárpolitika keretében elfogadott jogi 
aktusok, valamint, adott esetben, a fenti 
aktusok alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló, illetve 
végrehajtási aktusok. 

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet által a(z) xxx/xxx/EU 
[DP] rendelet, a(z) xxx/xxx/EU [sCMO] 
rendelet és a(z) xxx/xxx/EU [RD] rendelet 
tekintetében alkalmazott vis maior és 
rendkívüli körülmények elismerése 
különösen az alábbi esetekben lehetséges:

(2) Az e rendelet által a(z) xxx/xxx/EU 
[DP] rendelet, a(z) xxx/xxx/EU [sCMO] 
rendelet és a(z) xxx/xxx/EU [RD] rendelet 
tekintetében alkalmazott vis maior és 
rendkívüli körülmények elismerése –
elsősorban és a teljesség igénye nélkül –
különösen az alábbi esetekben lehetséges:

Or. it

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kedvezményezett 
növényállományának egy részét vagy 
egészét érintő járványos növénybetegség;

Or. it

Indokolás

Annak ellenére, hogy esetenként értékelt nyílt típusú lista javasolt, nincs utalás az említett 
eshetőségre, amely azonban, sajnos gyakran előfordul mezőgazdasági üzemekben.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 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 

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

végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási, értékelési, audit, valamint 
ellenőrzési intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések különösen az alábbiakat 
foglalják magukba.

Or. it

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 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. it

Indokolás

A kifizető ügynökségnek, amennyiben elfogadják, mindkét pillért irányítania kell. A jelenlegi 
irányítási rendszer nem tette hatékonyabbá a támogatási rendszert.

Módosítás 14

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, továbbá 
a hatékony és eredményes 
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pénzgazdálkodás elvének betartására 
vonatkozóan;

Or. it

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 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. it

Módosítás 16

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. it

Indokolás

A kifizető ügynökségek kötelezettségeit és felelősségének jellegét felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal és nem végrehajtó aktusokkal kellene meghatározni.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

A kifizető ügynökségek kötelezettségeit és felelősségének jellegét felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal és nem végrehajtó aktusokkal kellene meghatározni. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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

(1) A tanúsító szerv a tagállam által 
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok alapján 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 vonatkozó vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatról. 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.

Or. en
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Módosítás 19

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 említett 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, valamint az 
ezek a szervek által kiállítandó igazolások 
és elkészítendő jelentések, illetve az azokat 
kísérő dokumentumokra irányuló 
szabályok elfogadására vonatkozóan. 

Or. it

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25.  A7-0209/2011).

Módosítás 20

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 
rendszer), és amelynek működtetését egy 
vagy több kijelölt szerv látja el. A kijelölt
szervek egyaránt lehetnek köz- és
magánjogi szervek.

(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 amelynek működtetését egy 
vagy több kiválasztott szerv látja el. A 
kiválasztott szervek egyaránt lehetnek köz-
és/vagy magánjogi szervek.

Or. it
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Indokolás

Azon magánszemélyek is folytathatnak tanácsadói tevékenységet, akik a horizontális 
szubszidiaritás jegyében, a közigazgatással együttműködésben a KAP-támogatásokkal 
kapcsolatos tevékenységet végeznek.

Módosítás 21

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. it

Indokolás

Ennek az elemnek opcionálisnak kellene lennie. Ezért át kell helyezni a 3. paragrafusba.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése a 
vidékfejlesztési programokban javasolt 
valamennyi intézkedésnek megfelelően, 
ideértve az üzemi korszerűsítést, a 
versenyképességre való törekvést, az 
élelmiszer-ellátási lánc integrációját, az 
innovációt és a piaci orientációt;

Or. it
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Indokolás

Meg kell erősíteni a KAP-célkitűzések – és különösen a vidékfejlesztés terén javasolt 
célkitűzések – eléréséhez szükséges tanácsadói tevékenységet. A tanácsadás fejlesztését az 
úgynevezett tudásalapú gazdaság – kutatás, tanácsadás, képzés, piac – kiterjesztésének 
keretébe kell illeszkednie, mindenekelőtt azonban, a KAP legnagyratörőbb és innovatívabb 
célkitűzéseinek támogatása érdekében, felül kell emelkednie a kötelező feltételek és 
intézkedések szigorú betartásával kapcsolatos gondolkodásmódon.

Módosítás 23

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

Or. it

Indokolás

Ennek az elemnek opcionálisnak kellene lennie. Ide emeljük be a (3) bekezdést. 

Módosítás 24

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;

törölve

Or. it
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Módosítás 25

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. it

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerben 
közreműködő tanácsadók megfelelő 
képesítéssel rendelkezzenek és rendszeres 
képzésben részesüljenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerben 
közreműködő tanácsadók megfelelő 
képesítéssel rendelkezzenek és rendszeres 
továbbképzésben részesüljenek.

Or. it

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes tagállami hatóság, adott 
esetben elektronikus úton, ellátja a 
kedvezményezettet a kijelölt hatóságok 
megfelelő jegyzékével.

(3) Az illetékes tagállami hatóság, adott 
esetben elektronikus úton, ellátja a 
lehetséges kedvezményezettet a 
kiválasztott hatóságok megfelelő 
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jegyzékével.

Or. it

Módosítás 28

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 felhatalmazást kap a Bizottság
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.

Or. it

Módosítás 29

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 említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. it
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Indokolás

Túl általános az alkalmazási körük, összetévesztetők a 8. cikk (1) bekezdésében 
megfogalmazott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk 

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

Or. it

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 
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. 

(1) 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 
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 utókövetését. 
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Or. it

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által javasolt és az Európai 
Parlament és a Tanács, a Tanács, illetőleg a 
Bizottság által elfogadott, az EMGA 
költségvetését érintő minden jogi 
eszköznek tiszteletben kell tartania a 16. 
cikkben említett összeget.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács, a Bizottság legkésőbb azon 
naptári év március 31-ig előterjesztett 
javaslatára, amelyre az (1) bekezdésben 
említett kiigazítást alkalmazni kell, 
meghatározza ezt a kiigazítást, legkésőbb 
ugyanazon naptári év június 30-ig.

(2) A Tanács és az Európai Parlament, a 
Bizottság legkésőbb azon naptári év 
március 31-ig előterjesztett javaslatára,
amelyre az (1) bekezdésben említett 
kiigazítást alkalmazni kell, meghatározzák
ezt a kiigazítást, legkésőbb ugyanazon 
naptári év június 30-ig.

Or. it

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25.  A7-0209/2011).
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy adott évben június 30-
ig nem kerül sor a kiigazítási arány 
megállapítására, a Bizottság végrehajtási 
aktus révén azt meghatározza, és erről a 
Tanácsot haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a 
végrehajtási aktust a 112. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) Amennyiben egy adott évben június 30-
ig nem kerül sor a kiigazítási arány 
megállapítására, a Bizottság végrehajtási 
aktus révén azt meghatározza, és erről a 
Tanácsot és az Európai Parlamentet
haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a 
végrehajtási aktust a 112. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. it

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25.  A7-0209/2011).

Módosítás 35

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) Az Európai 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. it
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Módosítás 36

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, erre vonatkozó javaslatot nyújt be.

Or. it

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi fegyelmet ne használják a 
válságtartalék helyettesítésére, amennyiben a rendkívüli piaci fejlemények növelik az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 159. cikkében foglalt várható kiadásokat.

Módosítás 37

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, a 
Bizottság javaslatot tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az említett 
összeg betartása érdekében szükséges 
intézkedésekre.

Or. it
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Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25.  A7-0209/2011).

Módosítás 38

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.

Or. it

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25. A7-0209/2011).

Módosítás 39

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 
szerinti, támogatásra való jogosultság 
sérelme nélkül az EMVA keretében 
finanszírozott kiadások az Unió 
költségvetéséből semmilyen más 
finanszírozásban nem részesülhetnek.
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Or. it

Módosítás 40

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. it

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azon szövetségi államformával 
rendelkező 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 a 
kifizetést késedelmesen teljesítő 
vidékfejlesztési programot terheli 
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arányosan.

Or. it

Indokolás

Megegyezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Lisszaboni Szerződéssel 
való összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (2011.5.25.  A7-0209/2011). 
Ez az elv alapvető fontosságú abban, hogy a szövetségi berendezkedésű államok ne legyenek 
hátrányosan érintve, lehetővé téve számukra a visszavonási szabály alkalmazását a határidők 
és az eljárások egyszerűsítése céljából. 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

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.

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást 
nyújtanak az Unión belül és kívül annak 
érdekében, hogy átfogó kép alakuljon ki az 
adott szakpolitikáról.

Ezen intézkedéseknek következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell
nyújtaniuk az Unión belül és kívül annak 
érdekében, hogy valós átfogó kép alakuljon 
ki az adott szakpolitikáról.

Or. it

Módosítás 44

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 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(6) A Bizottságnak felhatalmazása van 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 46. cikkben megállapított 
kötelezettségre, valamint a kifizető 
ügynökségek könyvelésébe bevezetendő 
információkra alkalmazandó egyedi 
feltételekre irányuló további részletek 
szabályozására vonatkozóan.

Or. it

Indokolás

A 46. cikkben meghatározott kötelezettséget felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell 
kiegészíteni. 
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságnak felhatalmazása van 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tagállamok által a 
kedvezményezettek részére a 42. cikk (2) 
bekezdése alapján teljesítendő késedelmi 
kamatok kifizetésére vonatkozó szabályok 
elfogadására vonatkozóan.

Or. it

Indokolás

A 46. cikkben meghatározott kötelezettséget felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell 
kiegészíteni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 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. it

Indokolás

A 46. cikk (2) bekezdésben meghatározott kötelezettséget felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kell kiegészíteni. Ezt a pontot a 48. cikk 6a (új) bekezdésbe helyezték át: 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus. 
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

(2) A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről 
kellő időben, előzetesen értesíti az érintett 
tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek 
területén az ellenőrzésre sor kerül, és az 
ellenőrzéseket összehangolja annak 
érdekében, hogy a kifizető ügynökségeket 
kevesebb negatív hatás érje. Az érintett 
tagállam tisztviselői részt vehetnek 
ezekben az ellenőrzésekben.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 albekezdés

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. it
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

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. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az 51. cikk első albekezdésében 
említett támogató dokumentumok 
elektronikus tárolásának feltételei, 
beleértve annak formáját és időtartamát 
is.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it
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Módosítás 52

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.

Or. it

Módosítás 53

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 figyelembe kell 
vennie, mielőtt a finanszírozás elutasítása 
mellett döntene.

Or. it

Indokolás

Ezáltal az Egyeztető testület a megfelelést értékelő hitelesítési eljárás keretében nagyobb súlyt 
kap. 
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határoz meg a következők 
végrehajtására vonatkozóan:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat
fogadjon el, amelyek révén meghatározza 
a számlaelszámolási eljárás különbözö 
szakaszainak céljait, a különböző érintett 
felek szerepét és felelősségeit, valamint a 
következőkre vonatkozó szabályokat:

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 56

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 

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel a 
szabálytalanság fennállásának ellenőrzési 
jelentésben vagy hasonló 
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összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.

dokumentumban történt első
dokumentációját, vagy adott esetben a 
kifizető ügynökség vagy a visszafizetésért 
felelős testület által készített jelentés vagy 
hasonló dokumentum átvételét követő egy 
éven belül. A vonatkozó összegeket 
ugyanakkor bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

Az „első jelzés” kifejezés nagyon általános és végrehajtása nehézségekhez vezet.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 albekezdés

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. it

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok hatékony irányítási és 
ellenőrzési rendszereket hoznak létre az 

(2) A tagállamok hatékony, arányos és 
kockázatalapú irányítási és ellenőrzési 
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uniós támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében.

rendszereket hoznak létre az uniós 
támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 59

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.

E cikk (1) és (2) bekezdése célkitűzéseinek 
helyes és hatékony teljesítése érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a 
tagállamok különös kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it
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Módosítás 61

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 valamennyi támogatási 
kérelem és fizetési követelés módszeres 
adminisztratív ellenőrzését, amelyet 
helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

Or. it

Módosítás 62

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, 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 ügyletek pénzügyi vetületét;
- az irányítási és ellenőrző rendszerek 
korábbi auditjainak kedvező eredményét;
- az ellenőrzésért felelős nemzeti 
hatóságok megbízhatóságát;
- a nemzetközileg elismert normák alapján 
hitelesített irányítási rendszerekben való 
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önkéntes részvételt.

Or. it

Indokolás

Alapvető fontosságú megemlíteni néhány hasznos tényezőt, amely az ellenőrzések során az 
arányosság biztosításához szükséges kiindulópontként szolgálhat.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Elfogadható hibaarány szint és 
megfelelően működő vezetési és 
ellenőrzési rendszer esetén a tagállamok 
csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések 
számát. A Bizottság a 111. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló
aktusokat fogad el, amelyek rögzítik a 
tagállamok által alkalmazandó pontos 
körülményeket és szabályokat. A Bizottság 
továbbá felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el, amelyek tartalmazzák a 
hatékony kockázatkezeléshez szükséges 
helyszíni ellenőrzések minimális számára 
vonatkozó szabályokat, valamint azon 
körülmények meghatározását, amelyek 
fennállta esetén a tagállamoknak 
növelniük kell az ellenőrzések számát. 

Or. en



PE483.834v01-00 38/63 PR\894822HU.doc

HU

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

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:

a) azon helyzeteket érintő szabályok, 
amelyekben a kedvezményezettek vagy 
képviselőik megakadályozzák az 
ellenőrzések lefolytatását;
b) az uniós jogszabályok alkalmazásából 
eredő kötelezettségek,
kötelezettségvállalások és jogosultsági 
feltételek teljesítésére vonatkozóan a 
tagállamok által elvégzendő, megfelelő és 
arányos kockázatalapú megközelítést 
alkalmazó adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekre vonatkozó szabályok;
c) a végrehajtott ellenőrzésekre és 
vizsgálatokra, valamint azok 
eredményeire vonatkozó jelentéstétellel 
kapcsolatos szabályok és módszerek;;
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 
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azt szükségessé teszik, 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 [DP] 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;
h) a bor tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
rendeletben [sCMO] 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 
magántárolásra való jogosultságának 
megállapítását szolgáló vizsgálatok és 
módszerek, valamint a pályáztatás 
alkalmazása az állami intervenció és a 
magántárolás kapcsán.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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eredő kötelezettségek, 
kötelezettségvállalások és jogosultsági 
feltételek teljesítésére vonatkozóan a 
tagállamok által elvégzendő 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre
vonatkozó szabályok;
b) a helyszíni ellenőrzéseknek a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges minimális 
szintjére vonatkozó szabályok, valamint 
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;
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;
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;
f) a kendert illetően a(z) xxx/xxx/EU 
rendelet [DP] 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;
h) a bor tekintetében a(z) xxx/xxx/EU 
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rendeletben [sCMO] 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 
magántárolásra való jogosultságának 
megállapítását szolgáló vizsgálatok és 
módszerek, valamint a pályáztatás 
alkalmazása az állami intervenció és a 
magántárolás kapcsán.
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 66

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

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 
rendszer re vonatkozóan az ágazati 
mezőgazdasági jogszabályokban előírt 
jogosultsági kritériumoknak, a nem 
teljesített részre eső támogatást teljes 
egészében vissza kell vonni.

Or. en
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Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
egységektől, amelyeknél a jogosultsági 
feltételek nem teljesülnek.

Or. en

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés két bekezdésre oszlik, a „jogosultsági feltételek” nem teljesüléséhez és az 
elkötelezettségek be nem tartásához kapcsolódó bekezdésre, mivel a két eset következményei 
tekintetében különbözik egymástól.



PR\894822HU.doc 43/63 PE483.834v01-00

HU

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
révén, amelyre vonatkozóan a jogosultsági 
feltételek vagy kötelezettségvállalások
teljesültek.

Or. en

Indokolás

Külön kell rögzíteni, hogy a szankciók alkalmazásának elvét csak jogalkotási aktusokban 
lehet lefektetni (amely kifejezés az EUMSZ 289 cikkének (3) bekezdése szerint csak rendes 
vagy különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott aktusokra vonatkozik) és az említett 
szankciók alkalmazásra vonatkozó további részleteket a végrehajtási vagy felhatalmazáson 
alapuló aktusokban lehet rögzíteni.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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. 

(2) A közigazgatási szankciók az érintett 
kedvezményezettet egy vagy több naptári 
év tekintetében akár ki is zárhatják egy 
vagy több támogatási rendszerből vagy 
támogatási intézkedésből. 
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Or. en

Indokolás

Az arányosság elvét (súlyosságnak megfelelő mértékű szankciók stb.) nem csak a (2) bekezdés 
szerint kivetett szankciókra kell alkalmazni, hanem az (1a) bekezdésben említett visszavonás 
vonatkozásában is.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 a
visszavonás, illetve a korábbi 
bekezdésekben említett közigazgatási
szankciók vonatkoznak, teljes egészében 
vissza kell fizettetni.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett 
visszavonáshoz, illetve a (2) bekezdésben 
említett közigazgatási szankciókhoz 
kapcsolódó összegek mértékét a nem 
teljesítés súlyossága, mértéke, időtartama 
és ismétlődése alapján kell megállapítani.

Or. en
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
65 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

65a. cikk
Az éghajlat és a környezet szempontjából 

kedvező mezőgazdasági gyakorlatokra 
irányuló kifizetések visszavonása és 

csökkentése
A 65. cikk ellenére a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, xx-i DP/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
fejezetének III. címében rögzített 
kötelezettségek nem teljesítése esetében az 
említett cikknek megfelelően alkalmazott 
visszavonások és csökkentések összege 
nem haladhatja meg a fenti fejezetben 
említett kifizetés összegét.

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, xx-i DP/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. fejezetének III. címében említett zöld kifizetést 
egyértelműen el kell választani az alapszintű kifizetéstől. A csökkentésekre és visszavonásokra 
vonatkozó részletes szabályok a zöld kifizetés vonatkozásában nem eredményezhetik az e 
kifizetésre előirányzott finanszírozás százalékos arányának tényleges növekedését. A 
környezetbarátabb követelmények teljesítésének elmulasztása ezért nem érintheti az 
alapszintű kifizetést.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatási rendszerben való részvételi 
jog felfüggesztése, a kifizetésből való 
kizárás vagy annak felfüggesztése, illetve a 
támogatások, a kifizetések vagy a 
visszatérítések csökkentési mértéke, illetve 

a) a támogatási rendszerben való részvételi 
jog felfüggesztése, a kifizetésből való 
kizárás vagy annak felfüggesztése, illetve a 
támogatások, a kifizetések vagy a 
visszatérítések csökkentési mértéke abban 
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bármely más szankció, különösen abban 
az esetben, ha nem tartották be a 
határidőket, ha a termék, a méret vagy a 
mennyiség nem felel meg az 
alkalmazásnak, vagy ha a program 
értékelésére vagy az információk 
bejelentésére nem, helytelenül vagy a 
határidőn túl került sor;

az esetben, ha nem tartották be a 
határidőket, ha a termék, a méret vagy a 
mennyiség nem felel meg az 
alkalmazásnak, vagy ha a program 
értékelésére vagy az információk 
bejelentésére nem, helytelenül vagy a 
határidőn túl került sor;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazható szankciók és az ezekhez kapcsolódó szabálysértések típusait jogalkotási 
aktusokban kell meghatározni, és a felhatalmazáson alapuló aktusokba beépítendő felsorolás 
nem szólhat meghatározhatatlan időre. 

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a jóváhagyás vagy az elismerés 
visszavonása vagy felfüggesztése,
különösen abban az esetben, ha az adott 
gazdasági szereplő, termelői szervezet, 
termelői szervezeteket tömörítő társulás, 
termelői csoport vagy szakmaközi 
szervezet nem tartja be az előírt feltételeket 
vagy többé már nem felel meg azoknak, 
ideértve az értesítések elmulasztását is;

g) a jóváhagyás vagy az elismerés 
visszavonása vagy felfüggesztése abban az 
esetben, ha az adott gazdasági szereplő, 
termelői szervezet, termelői szervezeteket 
tömörítő társulás, termelői csoport vagy 
szakmaközi szervezet nem tartja be az 
előírt feltételeket vagy többé már nem felel 
meg azoknak, ideértve az értesítések 
elmulasztását is;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazható szankciók és az ezekhez kapcsolódó szabálysértések típusait jogalkotási 
aktusokban kell meghatározni, és a felhatalmazáson alapuló aktusokba beépítendő felsorolás 
nem szólhat meghatározhatatlan időre
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekhez és szankciókhoz 
kapcsolódó eljárások és technikai 
kritériumok arra az esetre, ha megállapítást 
nyer, hogy a vonatkozó jogszabály 
alkalmazásából eredő kötelezettségek 
valamelyikét megszegték;

a) az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekhez és szankciókhoz 
kapcsolódó eljárások arra az esetre, ha 
megállapítást nyer, hogy a vonatkozó 
jogszabály alkalmazásából eredő 
kötelezettségek valamelyikét megszegték;

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vonatkozó jogszabály alkalmazásából 
eredő jogosulatlan kifizetések 
visszafizettetésére vonatkozó szabályok és
eljárások.

b) a vonatkozó jogszabály alkalmazásából 
eredő jogosulatlan kifizetések 
visszafizettetésére vonatkozó eljárások.

Or. en

Indokolás

Az első bekezdés értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló aktusokkal való átfedés 
elkerülése érdekében a végrehajtási aktusokat pontosan kell meghatározni.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok integrált rendszereik 
kialakítása során maximális mértékben 
alkalmazzák a technológiát, különösen a 
kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése 
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kapcsán.

Or. en

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok elhatározhatják, hogy 
az (1) bekezdésben lefektetett 
követelményeknek megfelelő támogatási 
vagy kifizetési kérelem érvényességét 
évekig megőrzi, feltéve, ha az érintett 
kedvezményezettek az általuk először 
benyújtott információban bekövetkezett 
változásokat kötelezően bejelentik. A 
többéves kérelem érvényességének 
feltétele azonban annak a 
kedvezményezett általi megerősítése 
részvételi nyilatkozat formájában.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

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 az eredendő kockázati szint 
nyomon követése és amelyek számát az 
eredendő és a kontrollkockázatokhoz 
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igazodva kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok mintavételi tervet készítenek a 
mezőgazdasági üzemekre és/vagy
kedvezményezettekre vonatkozóan.

(2) A helyszíni ellenőrzések céljából a 
tagállamok elkészítik a véletlenszerűen 
kiválasztott kedvezményezettekre 
vonatkozó mintavételi tervet, amely 
lehetővé teszi a magas kockázatú 
kérelmek elsődleges látókörbe kerülését. 

Or. en

Indokolás

A mintavétellel kapcsolatban a mezőgazdasági üzemek és/vagy kedvezményezettek helyett 
célszerűbb kizárólag a kedvezményezettekre hivatkozni, mert ez utóbbiak meghatározása már 
a 74. cikkben is szerepel.

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően, a tagállamok, a (2) bekezdéstől 
eltérve, a túlfizetési kockázat 
figyelembevételével úgy dönthetnek, hogy 
a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, xx-i 
DP/xxx/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. fejezetének III. címében 
szereplő kifizetés legfeljebb 50%-áig, 
illetve a 68. cikk (2) bekezdésében említett 
vidékfejlesztési támogatás legfeljebb 75%-
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áig kifizetést eszközölnek. Az intézkedés 
vagy műveletcsomag valamennyi 
kedvezményezettje esetében a kifizetésnek 
ugyanazt a százalékos arányát kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az éghajlati viszonyok és hasonló okok miatt számos országban a gazdálkodóknak az idő 
előrehaladtával vetési terveiket meg kell változtatniuk. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések is 
később kezdődhetnek és meglehetősen későn érhetnek véget. A kései kifizetések komoly 
gondokat okozhatnak a kedvezményezetteknek. 

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Európai 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. it

Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a technológiának az integált rendszer 
kialakításakor való használatára 
vonatkozó szabályok, a rendszerek 
optimalizálásának biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályok megsértése a szóban forgó 
kedvezményezettnek közvetlenül 
tulajdonítható cselekmény vagy mulasztás 
következménye;

a) a szabályok megsértése a szóban forgó 
kedvezményezettnek közvetlenül és 
minden tévedést kizárva tulajdonítható 
cselekmény vagy mulasztás 
következménye;

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok figyelmeztető rendszert 
vezethetnek be, amelytől az érintett 
kedvezményezettek előzetes figyelmeztető 
levelet kapnak és így a szabálytalanságot 
még a közigazgatási szankció kivetése 
előtt megszüntethetik. A figyelmeztető 
rendszert csak a nem teljesítés első, nem 
komolynak ítélt eseteiben szabad 
alkalmazni. E rendszer hatása arra 
korlátozódik, hogy megállapítja a 
kedvezményezett felelősségét a nem 
teljesítésért. A figyelmeztető leveleket 
megfelelő rendszeres ellenőrzések követik, 
amelyek megvizsgálják, hogy 
megszüntették-e a nem teljesítést.

Or. en
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Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 97. cikk sérelme nélkül, az állatoknak a 
II. mellékletben SMR 7 és SMR 8 alatt 
említett azonosítási és nyilvántartási 
rendszereinek műszaki hibája nem 
tekintendő a kedvezményezettnek 
tulajdonítható nem teljesítésnek és nem 
eredményezhet közigazgatási szankciókat.

Or. en

Indokolás

A gazdák szankcionálásakor figyelembe kell venni, hogy az elektronikus azonosítási 
rendszerek hibázhatnak. A gazdákat nem szabad olyan műszaki hiányosságokért megbüntetni, 
amelyekről nem tehetnek.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK irányelv a II. 
melléklet részét képezi, miután 
valamennyi tagállam végrehajtotta az 
irányelvet, és megállapításra kerültek a 
mezőgazdasági termelőkre közvetlenül 
alkalmazandó kötelezettségek. Az említett 
elemek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. melléklet módosítása 
céljából, attól az időponttól számított 12 
hónapon belül, amikor az utolsó tagállam 
is értesítette a Bizottságot az irányelv 
végrehajtásáról.

törölve
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Or. it

Indokolás

Ebben a témában a jövőben a szabályok európai szintű harmonizációjára van szükség, a 
tagállamok által alkalmazott kötelező szempontokon túl, a rendes eljárás végrehajtásával.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-
i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a II. melléklet részét 
képezi, miután valamennyi tagállam 
végrehajtotta az irányelvet, és 
megállapításra kerültek a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlenül alkalmazandó 
kötelezettségek. Az említett elemek 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet módosítása céljából, attól az 
időponttól számított 12 hónapon belül, 
amikor az utolsó tagállam is értesítette a 
Bizottságot az irányelv végrehajtásáról, 
beleértve az integrált növényvédelemre 
vonatkozó kötelezettségeket.

törölve

Or. it

Indokolás

Ebben a témában a jövőben a szabályok európai szintű harmonizációjára van szükség, a 
tagállamok által alkalmazott kötelező szempontokon túl, a rendes eljárás végrehajtásával.
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Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 8 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a Bizottság végrehajtási aktusok
útján elfogadja a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó 
módszereket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottságnak felhatalmazása van arra, 
hogy a 111. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fenntartandó állandó 
gyepterület és a mezőgazdasági földterület 
arányának meghatározására vonatkozó 
módszerek elfogadására vonatkozóan. 

Or. it

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotának fenntartását. A 
tagállamok a II. melléklet alapján 
meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, figyelembe véve az 
érintett területek olyan egyedi 
sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati 
viszonyok, a meglévő gazdálkodási 
rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a 
gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete. A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.



PR\894822HU.doc 55/63 PE483.834v01-00

HU

Or. it

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok igénybe vehetik meglévő 
igazgatási és ellenőrzési rendszereiket a 
kölcsönös megfeleltetés szabályainak való 
megfelelés biztosítása céljából.

A tagállamok igénybe vehetik meglévő 
igazgatási és ellenőrzési rendszereiket a 
kölcsönös megfeleltetés szabályainak való 
megfelelés biztosítása céljából és 
meghatározhatják a gazdaságok szintjén 
alkalmazandó és ellenőrizhető 
követelményeket és normákat.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes kedvezményezettek betartják-e az e 
címben meghatározott kötelezettségeket.

(3) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes kedvezményezettek betartják-e az e 
címben meghatározott kötelezettségeket. A 
tagállamok ennek során elsősorban 
azokra a kérelmekre összpontosítanak, 
amelyek az arányosság elve szerint a 
legnagyobb kockázatot képviselik.

Or. en



PE483.834v01-00 56/63 PR\894822HU.doc

HU

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikkben előírt szankció akkor 
alkalmazandó, ha egy adott naptári évben 
(a továbbiakban: az érintett naptári év) 
bármikor nem teljesülnek a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az 
előírások ezen megsértése az érintett 
naptári évben támogatási kérelmet vagy 
kifizetési kérelmet benyújtó 
mezőgazdasági termelőnek róható fel.

(1) A 91. cikkben előírt szankció akkor 
alkalmazandó, ha egy adott naptári évben 
(a továbbiakban: az érintett naptári év) 
bármikor nem teljesülnek a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, és az 
előírások ezen megsértése közvetlenül és
minden tévedést kizárva az érintett naptári 
évben támogatási kérelmet vagy kifizetési 
kérelmet benyújtó mezőgazdasági 
termelőnek róható fel.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 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.

Or. it

Indokolás

Az előírások szándékos megsértése kifejezés megtartása magával a megsértés bizonyításával 
kapcsolatban vet fel problémákat, mivel a szándékosság objektíven nem megítélhető. 
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Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
intézkedéseket fogadhat el az uniós 
jogszabályok alkalmazásának védelme 
érdekében, ha a nemzeti valutával 
kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat 
veszélyeztetheti azt. Ezek az intézkedések 
szükség esetén eltérhetnek a hatályos 
rendelkezésektől.

(1) A Bizottságnak felhatalmazása van 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az uniós jogszabályok 
alkalmazásának védelme érdekében – ha a 
nemzeti valutával kapcsolatos kivételes 
pénzügyi gyakorlat veszélyeztetheti azt –
hozott intézkedések elfogadása 
vonatkozásában. Ezek az intézkedések 
szükség esetén eltérhetnek a hatályos 
rendelkezésektől.

Or. it



PE483.834v01-00 58/63 PR\894822HU.doc

HU

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Közös monitoring- és értékelési keretet 
kell kidolgozni a közös agrárpolitika 
teljesítményének mérése céljából. A keret 
magában foglalja a közös agrárpolitikai 
intézkedések – és különösen: 

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

a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt 
közvetlen kifizetések,

a) a(z) DP/xxx/EU rendeletben előírt 
közvetlen kifizetések,

a(z) CMO/xxx/EU rendeletben előírt piaci 
intézkedések,

b) a(z) CMO/xxx/EU rendeletben előírt 
piaci intézkedések,

a(z) RD/xxx rendeletben előírt 
vidékfejlesztési intézkedések és az

c) a(z) RD/xxx rendeletben előírt 
vidékfejlesztési intézkedések és az

ebben a rendeletben előírt kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazása.

d) az ebben a rendeletben előírt kölcsönös 
megfeleltetés alkalmazása. 

Az (1) bekezdésben említett közös 
agrárpolitikai intézkedések hatását a 
következő célkitűzésekkel összefüggésben 
kell mérni:
a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban 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;
c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, 
középpontban a vidékfejlesztéssel, a 
növekedés előmozdításával és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.
A bekezdés hatékony alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy e keret 
tartalmára és felépítésére vonatkozóan, 
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ideértve a mutatókat és azok számítási 
módszereit is, a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el. 

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) fenntartható élelmiszer-termelés, 
középpontban 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 
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sokféleséggel, a talaj- és 
vízgazdálkodással;
c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, 
középpontban a vidékfejlesztéssel, a 
növekedés előmozdításával és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve 

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 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 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.
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intézkedéseket

Or. en

Indokolás

Az invazív fajok elkerülése jól tervezett, többéves erőfeszítéseket igényel, amelyek nagyon 
költségesek. Az invazív fajok elkerülésének támogatásra való jogosultságát a vidékfejlesztési 
intézkedések keretében kellene megoldani. Ennek lehetővé tétele fontos lenne, mivel az invazív 
fajok elkerülésének költségei nagyon magasak és kompenzálásuk támogatást igényel. Ez az 
oka annak, amiért az invazív fajok elkerülését nem lehet a kölcsönös megfeleltetés 
követelményei közé beépíteni.
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlament már a „KAP egyszerűsítése” című saját kezdeményezésű, 2010. májusi 
jelentésében (A7-0051/2010) is kijelentette, hogy sürgősen és haladéktalanul meg kell 
könnyíteni a mezőgazdasági termelők életét. Ezt követően e követelményt számos 
alkalommal megismételték: „A KAP 2013 utáni jövője” című, 2010. júliusi jelentésben (A7-
0204/2010), valamint „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat 
érintő és a területi kihívások kezelése” című, 2011. májusi jelentésben (A7-0202/2011), 
amikor a Parlament, a 2013 utáni Közös Agrárpolitikára vonatkozóan is kifejezte a bonyolult 
adminisztrációs rendszer egyszerűsítésével, valamint a mezőgazdasági termelők terheinek 
csökkentésével kapcsolatos szándékát és elkötelezettségét. E folyamat elsősorban ahhoz 
fontos, hogy hatékonyabbá tegyük az intézkedéseket, továbbá, hogy a befektetett erőforrások
tekintetében növeljük hatékonyságukat azzal a céllal, hogy az európai mezőgazdaságot 
versenyképesebbé tegyük, megőrizzük a munkahelyeket és újakat teremtsünk, valamint hogy 
hozzájáruljunk vidéki térségeink egészséges fejlődéséhez.

Ezen nagyratörő, ugyanakkor nélkülözhetetlen kihívások megválaszolásához olyan 
összetettebb támogatási rendszerrel kell támogatni a mezőgazdasági üzemeket, amely 
egyaránt képes figyelembe venni a piaci és az innovációs szakaszra vonatkozó tartalmakat, és 
ezáltal képessé teszi a mezőgazdasági üzemeket arra, hogy felismerjék és alkalmazzák a saját 
versenyképességük növeléséhez hasznos eszközöket.

A Közös Agrárpolitika finanszírozásának szinergiát kell alkotnia az irányítási és ellenőrzési 
funkciójával egy olyan folyamaton segítségével, amely képes a célok kijelölésére, és
alakulások nyomon követésére, konkrét, a mezőgazdasági termelők számára egyszerű és 
könnyen felhasználható, az európai polgárok és fogyasztók számára pedig egyértelműen 
hasznos eszközök segítségével.

Egy olyan rendszer, amely rugalmasan reagál a piaci igényekre, valamint az eljárások 
szabályos alkalmazását gátló körülményekre, kétségkívül egy olyan rendszer, amely közelebb 
áll a mezőgazdasági termelőkhöz, mivel képes megelőző jelleggel feltárni olyan lehetséges 
feladatköröket vagy rendellenességeket, amelyek így nem minden esetben és nem kizárólag a 
végső kedvezményezettet sújtják. 

E tervezetben számos alkalommal hivatkozunk az arányosság elvére, amely a szankciók és 
ellenőrzések tekintetében egy eltérő megközelítés vezérmotívumát képviseli, amely szerint a 
jogsértések következményeinek nem csak az elkövetett jogsértéssel kell arányban lenniük, 
hanem a késedelem hosszával, valamint a mezőgazdasági termelőre háruló felelősség 
mértékével is. 

Végül pedig, de nem utolsó sorban, hangsúlyozzuk, hogy jelen állásfoglalás-tervezetet a 
Közös Agrárpolitikára vonatkozó határok alapján az Európai Bizottság készítette a Többéves 
Pénzügyi Keretre vonatkozó javaslat keretében (A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának, Az Európa 2020 stratégia költségvetése, 2011.6.29. COM(2011) 500 
végleges). Ezért az utóbbit érintő nagymértékű változások szükségessé teszik a jelen tervezet 
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tartalmának felülvizsgálatát. 


