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RÖVID INDOKOLÁS

A közös agrárpolitika sokszor összetettnek bizonyuló igazgatásának egyszerűsítése jelentős
prioritást élvez, amelyet egyensúlyba kell hozni az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony 
védelmére vonatkozó kényszerű szükséggel. 

A hatékonyabb szabályozás és a mezőgazdasági termelőket érintő bürokrácia csökkentése a 
jövőbeli közös agrárpolitika szerves összetevőjét kell képezzék. A nemzeti hatóságokat érintő 
bármilyen indokolatlan adminisztratív terhet és költséget kerülni kell, különösen a tagállamok 
költségvetési konszolidációja és a források szűkössége fényében. A létfontosságú közjavakat 
a többfunkciós KAP-on keresztül biztosító uniós alapok hatékony és célzott irányításának 
biztosítása érdekében szükség van a Bizottság és a tagállamok közös irányítására. 

A Bizottság javaslatának célja, hogy egyetlen rendelkezésen (horizontális rendelet) belül 
meghatározza a KAP kölcsönös megfeleltetésre, ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó 
pénzügyi rendelkezéseit, valamint felállítsa a mezőgazdasági tanácsadó rendszert, e 
rendelkezést pedig az 1290/2005. számú tanácsi rendelet helyébe léptesse.

A Bizottság röviden azt javasolja, hogy a kifizető ügynökségek számát tagállamokként vagy 
régiókként egyre korlátozzák.  ABizottság kibővíti a tanúsító szervek hatásköreit, beleértve a 
mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozó ellenőrzést, amelyet jelenleg 
a Bizottság gyakorol. A mezőgazdasági tanácsadó rendszer tagállamokban gyakorolt kötelező 
hatáskörét kibővítik. A kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatban a Bizottság bizonyos 
változtatásokat vezet be a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó, valamint a 
jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelmények terén. A Bizottság közös monitoring- és 
értékelési keretet javasol a KAP mindkét pillére esetében. A költségvetési felső határ betartása 
érdekében a Bizottság havi korai előrejelző és monitoringrendszert működtet. 

A visszafizettetéseket illetően a Bizottság azt javasolja, hogy a visszafizettetés elmaradásának 
pénzügyi következményeit teljes egészében a tagállamok nemzeti költségvetései viseljék, míg 
jelenleg ezt a terhet az Unió és az egyes nemzetek költségvetései megosztják. A 
visszafizettetés elmaradásának pézügyi következményeinek közös viselésére vonatkozó 
jelenleg érvényes szabályt, valamint a visszafizettetett összegek a tagállamok által 
megtartható bizonyos százalékát (57. cikk második bekezdés, 100. cikk) visszaállítják, mivel 
ezek ellensúlyozzák tagállamok által viselt adminisztratív költségeket, így járulva hozzá egy 
hatékonyabb ellenőrzési rendszerhez. 

Nagyon fontos, hogy biztosítsák a kifizetések engedélyezéséhez kötődő közérdek 
követelményeinek való megfelelést. A mezőgazdasági termelőknek ugyanakkor a 
követelmények teljesítéséről szóló célzott tanácsadásra is szükségük van. Az ellenőrzéseknek 
és pénzügyi korrekcióknak hatékonynak és visszatartó erejűnek, ugyanakkor arányosnak is
kell lenniük. 

E jelentés az Európai Bizottság által a KAP számára a következő többéves pénzügyi keretben 
előirányzott teljes pénzösszegek alapján készült. E javaslat alapvető változtatásai esetén e 
vélemény tartalmát is felül kell vizsgálni.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

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 

(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 
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is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és kidolgozásakor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
kapcsolódó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

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 
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.)

Indokolás

A „szankciók” „közigazgatási szankciók”-ra történő változtatása az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2988/95/EK, Euratom rendelet 4. és 5. cikkének 
értelmében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ebben a rendeletben adott esetben 
mentességeket kell meghatározni vis 
maior és rendkívüli körülmények 
fennállásának esetére. A vis maior 
fogalmát a mezőgazdasági rendelkezések 
vonatkozásában az Európai Unió 
Bíróságának esetjogát figyelembe véve 
kell értelmezni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – II fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. szakasz törölve

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „ágazati mezőgazdasági jogszabályok” 
kifejezés az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 43. cikke 
alapján a közös agrárpolitika keretében 
elfogadott jogi aktusokat jelenti, valamint, 
adott esetben, a fenti aktusok alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló, 
illetve végrehajtási aktusokat.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szabálytalanság” kifejezés az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet1 1. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
szabálytalanságot jelenti;
_______________
1 HL L 312., 1995.12.23., 1. o.
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Módosítás 8

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
uniós ellenőrzési szabványok alapján
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.

Módosítás 9

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) Az Európai Parlament és 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.

Indokolás

Megegyezik a Parlament által 2012. július 4-én a Lisszaboni Szerződéssel való 
összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (P7_TA-PROV(2012)0281).
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Módosítás 10

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.

Indokolás

Megegyezik a Parlament által 2012. július 4-én a Lisszaboni Szerződéssel való 
összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (P7_TA-PROV(2012)0281).

Módosítás 11

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.

Indokolás

Megegyezik a Parlament által 2012. július 4-én a Lisszaboni Szerződéssel való 
összehangolási folyamat keretében elfogadott állásponttal (P7_TA-PROV(2012)0281).
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovatív helyi együttműködésre 
odaítélt díjban részesülő, a(z) RD/xxx/EU 
rendelet 58. cikkének (4) bekezdésében 
említett projektek jegyzékét jóváhagyó 
bizottsági határozat a(z) FR/xxx/EU 
rendelet [75. cikke (2) bekezdésének] 
értelmében vett finanszírozási határozatot 
képez.

törölve

Az első bekezdésben említett határozat 
elfogadását követően a Bizottság 
tagállamonként költségvetési 
kötelezettséget vállal az adott tagállam 
projektjei tekintetében odaítélt díjak teljes 
összegére a(z) RD/xxx/EU rendelet 51. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
határon belül.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 35. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében a Bizottság 
kifizetéseket teljesít az akkreditált kifizető 
ügynökségeknél az ebben a szakaszban 
említett díjak odaítélésével összefüggésben 
felmerült kiadások visszatérítése céljából, 
az érintett tagállamok számára 
rendelkezésre álló költségvetési 
kötelezettségvállalások határán belül.

törölve

(2) Az egyes kifizetések feltétele az 
akkreditált kifizető ügynökség által aláírt 
kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a 
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Bizottság felé a 102. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjával összhangban.
(3) Az akkreditált kifizető ügynökségek a 
112. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
elfogadott végrehajtási aktusok révén a 
Bizottság által megállapított időközönként 
kiadásigazoló nyilatkozatokat állítanak ki 
az innovatív helyi együttműködésre 
odaítélt díjhoz kapcsolódóan, és azokat 
továbbítják a Bizottság részére közvetlenül 
vagy – ha ilyet kijelöltek – a koordináló 
szerven keresztül.
A kiadásigazoló nyilatkozatok azokra a 
kiadásokra vonatkoznak, amelyek a 
kifizető ügynökségeknél az egyes 
időszakokon belül felmerültek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság automatikusan visszavonja a 
38. cikk második bekezdésében szereplő 
olyan összegeket, amelyek nem kerültek 
felhasználásra a 39. cikkel összhangban 
tagállamnak szóló visszatérítés címén, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozatot 
sem nyújtottak be, amely eleget tenne az 
említett cikkben meghatározott 
követelményeknek.

törölve

A 37. cikk (3), (4) és (5) bekezdése 
értelemszerűen alkalmazandó.
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Módosítás 15

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. cikk 
értelmében elvégzett ellenőrzések 
számáról és azok eredményéről, és a 
tagállamok nem tartják be ezt a határidőt, a 
Bizottság az arányosság elvének 
megfelelően felfüggesztheti azon, a 18. 
cikkben említett havi vagy a 35. cikkben 
említett időközi kifizetéseket, amelyekre 
vonatkozóan nem nyújtották be időben a 
megfelelő statisztikai információkat.

Módosítás 16

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 
elvégzendő ellenőrzéseket a 
lehetőségekhez mérten egyidejűleg 
összehangolja e rendelet 61. cikkének (4) 
bekezdésében megállapítottak szerint. Az 
érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek 
ezekben az ellenőrzésekben.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 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 is.

Indokolás

A Bizottság 2012. május 2-i 375/2012/EU végrehajtási rendeletének (HL L 118., 2012.5.3., 4–
5. o.) megfelelően. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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.

(3) 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 vesz mielőtt a finanszírozás 
elutasítása mellett döntene.

Indokolás

Az egyeztetési eljárás eredménye a megfelelőségi vizsgálat eljárásának keretében nagyobb 
súlyt kap. 
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az „első jelzés” kifejezés nagyon általános, a jogi pontosság viszont alapvető fontosságú a 
visszafizettetési eljárásban.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A meglévő ellenőrzési és 
szankciórendszerek bármely támogatási 
rendszerrel kapcsolatban használandók, 
így kerülve el minden adminisztratív 
terhet és/vagy költséget.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A jelenlegi uniós jogszabályok szerint az illetékes hatóságnak előzetes adatok alapján előre 
kitöltött kérelmi nyomtatványokkal kell ellátniuk a mezőgazdasági termelőket, ők pedig 
kizárólag a változásokat jelezhetik. Mindazonáltal a mezőgazdasági termelőnek minden évben 
be kell nyújtania a kérelmet. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés 

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 

törölve
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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.

Indokolás

A hatékony vízgazdálkodás biztosítása alapvető fontosságú az egész Európai Unióban. 
Ahelyett azonban, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság kapna felhatalmazást, a 2000/60/EK irányelvnek a kölcsönös megfeleltetés 
rendszerébe való bevonását rendes jogalkotási eljárás keretében kell alkalmazni, amint a 
tagállamok végrehajtották az irányelvet. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés

 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
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