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RÖVID INDOKOLÁS

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos 
szempontjait illetően a CONT előadója az átláthatóságot, az egyszerűsítést és az 
adminisztratív terhet csökkentését tekinti prioritásnak, fenntartva ugyanakkor az élelmiszer-
ellátás biztonságával, a környezeti fenntarthatósággal és a területi kohézióval kapcsolatos 
politikai célkitűzéseket.

Az egyszerűsítés iránti igényt részletesen vázolja a KAP egyszerűsítéséről szóló 2010. május 
18-i európai parlamenti állásfoglalás, amely az alábbi kéréseket és javaslatokat címezte a 
Bizottságnak:
- az új szabályozás bevezetésével egyidejűleg törekedjen a felesleges terhek megszüntetésére,
- a KAP további egyszerűsítésre szorul annak érdekében, hogy az uniós intézményeknél, a 
tagállamoknál és maguknál a kedvezményezetteknél csökkenjenek az azzal kapcsolatos 
végrehajtási költségek,
- a KAP keretében hozott intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük a célkitűzéssel, csak 
valóban indokolt esetben kell a jogalkotási folyamatot választani,
- a vidékfejlesztési tervek keretében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy különösen 
a kisüzemek esetében átalányalapú alaptámogatási rendszert vezessenek be,
- az egyszeri kifizetési rendszer szabályainak egyszerűsítése érdekében el kell törölni azt a 
követelményt, hogy éves alapon rendelkezésre kell bocsátani ugyanazokat a részletes 
információkat,
- a jövőbeli rendszernek figyelembe kell vennie az egyszerűsítés elveit, és hogy a KAP 
reformja keretében az egyszerűsítésnek, az átláthatóságnak és a méltányosságnak 
kulcsfontosságú prioritásoknak kell lenniük.

A CONT előadója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi javaslat – amennyiben a 
Bizottság hatásvizsgálatában (SEC(2011)1153) megfogalmazott következtetések fényében 
vizsgáljuk – több olyan rendelkezést is tartalmaz, gátolhatja az adminisztratív terhek 
csökkentésével kapcsolatos cél elérését, különös tekintettel többek között a környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével, az aktív mezőgazdasági termelőkkel, a fiatal 
mezőgazdasági termelőkkel és a mezőgazdasági kistermelőkkel kapcsolatos rendszerekre 
vonatkozó rendelkezésekre.

Álláspontja és a benyújtott módosítások alátámasztása érdekében az előadó felhívja a 
figyelmet a Bizottság által a KAP egyszerűsítése vonatkozásában készített hatásvizsgálat 8. 
mellékletének egyes fontosabb elemeire.

Elsőként a 2.4.2. pontra (A hatásvizsgálat céljából az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
eredményei), amely szerint: „Sokan úgy vélték, fontos lenne csökkenteni az adminisztratív 
terheket. Sokan úgy érveltek, hogy főként a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele 
növelné az adminisztratív terheket [..]."

A 2.4.3. pont (Az egyszerűsítéssel foglalkozó ad hoc tanácsadó csoport eredményei) pedig az 
alábbiakat emeli ki: „A résztvevők egyértelműen azt az álláspontot képviselték a konferencián, 
hogy a vita tárgyát képező új elemek némelyike (különösen az aktív mezőgazdasági termelő 
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definíciója, a kistermelőknek szánt speciális támogatási rendszer és a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevétele) önmagában nem jelent egyszerűsítést, hanem inkább az 
adminisztratív és ellenőrzési feladatok, valamint az ügyletekben rejlő hibalehetőségek 
számának növekedéséhez vezet.” Ezzel összefüggésben a résztvevők a következőket 
javasolták: „az új elemeknek a lehető legegyszerűbbnek kell lenniük és nem szabad túlságosan 
sok bonyolult feltételt tartalmazniuk, továbbá úgy kell megalkotni az új elemeket, hogy a 
tagállamok hatóságai minél automatikusabb módon és a meglévő eszközök használatával 
kezelhessék és ellenőrizhessék azokat, [..] a tervezett új elemek csak akkor kezelhetők és 
ellenőrizhetők, ha a tagállamok számára megfelelő rugalmasságot engedélyeznek az igen 
eltérő nemzeti és regionális viszonyokhoz való alkalmazkodásra”.

A CONT előadója a 4.2.3. pont (A 2013 utáni közvetlen kifizetésekre vonatkozó jogi 
kötelezettségek változásaiból eredő adminisztratív költségek számszerűsítésének eredményei) 
alatti megállapítás kapcsán is aggodalmának ad hangot: „az eredmények [..] azt mutatják, 
hogy a jövőbeni közvetlen kifizetési rendszer teljes adminisztratív költsége megközelítőleg 
15% növekedést eredményez majd az adminisztratív költségek terén”.

Végül a 4.3. pont (Az egyes politikai forgatókönyvek vizsgálata) a következőket 
hangsúlyozza: „Az első pillérbe tartozó kifizetések célzottabbá tételét lehetővé tevő új 
alapkoncepciók némelyike (a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele és aktív 
mezőgazdasági termelők) következtében az adminisztratív terhek terén várható növekedést 
valószínűleg részben ellensúlyozza majd a kistermelői rendszer és a közvetlen kifizetések új, 
nemzeti és regionális szintű, hektáronkénti átalány formájában történő elosztása révén 
elérhető egyszerűsítés.” Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a Bizottság igyekszik a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételéhez és az aktív mezőgazdasági termelők 
fogalmához hasonló, a javaslatban szereplő nehézkes elemeket ellensúlyozni a kistermelői 
rendszerrel kapcsolatos túlságos egyszerűsítés révén, amely a javaslat szerint kötelező lenne a 
tagállamokra nézve, valamint mentesülne a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos 
rendelkezések alól. Az előadó ezért arra törekszik, hogy másfajta egyensúlyt teremtsen a 
kistermelőkre vonatkozó önkéntes rendszer, illetve a környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével és az aktív mezőgazdasági termelőkkel kapcsolatos, kevesebb teherrel 
járó rendelkezések segítségével.

Álláspontjának további indoklása érdekében utal továbbá a 8. melléklet almellékletére (Az 
egyszerűsítési konferencia eredményei), amely az aktív mezőgazdasági termelőkkel és a 
területek támogathatósága kapcsán a következőket állapítja meg: „világossá vált, hogy az 
aktív mezőgazdasági termelő definiálása céljából javasolt egyik kritérium sem alkalmazható 
önmagában EU-szinten közös mutatóként, mivel a nemzeti szinten jellemző struktúrák és 
helyzetek egyedi jellegűek”.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A KAP reformjának egyik fő 
célkitűzése és kulcsfontosságú 
követelménye az adminisztratív terhek 
csökkentése. Ezt a törekvést határozottan 
figyelembe kell venni a közvetlen 
támogatási rendszer vonatkozó 
rendelkezéseinek kidolgozásakor. A 
támogatási rendszerek száma nem lehet 
szükségtelenül magas, a mezőgazdasági 
termelőknek és a tagállamoknak pedig 
képesnek kell lenniük arra, hogy túlzott 
bürokrácia nélkül teljesíteni tudják a 
vonatkozó előírásokat és követelményeket. 
Gyakorlatorientált tűrésszintek, ésszerű de 
minimis határértékek, valamint a bizalom 
és az ellenőrzés közötti megfelelő 
egyensúly révén kell csökkenteni a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
jövőbeni adminisztratív terheit.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és nyomon követéséről szóló 
[…/…/EU] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [horizontális KAP-rendelet: 
horizontális rendelet] és az annak 
értelmében elfogadott rendelkezések az e 
rendeletben meghatározott intézkedésekre 
is alkalmazandók. A KAP-pal kapcsolatos 
többi jogi eszközzel való összhang 
biztosítása érdekében egyes, jelenleg a 
73/2009/EK rendeletben szereplő 
rendelkezéseket mostantól a(z) […/…/EU] 
rendelet [horizontális rendelet] állapít meg, 
különösen a közvetlen kifizetésekre 

(3) Egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és nyomon követéséről szóló 
[…/…/EU] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [horizontális KAP-rendelet: 
horizontális rendelet] és az annak 
értelmében elfogadott rendelkezések az e 
rendeletben meghatározott intézkedésekre 
is alkalmazandók. A KAP-pal kapcsolatos 
többi jogi eszközzel való összhang 
biztosítása érdekében egyes, jelenleg a 
73/2009/EK rendeletben szereplő 
rendelkezéseket mostantól a(z) […/…/EU] 
rendelet [horizontális rendelet] állapít meg, 
különösen a közvetlen kifizetésekre 
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vonatkozó rendelkezések szerinti 
kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat, többek között az ellenőrzések 
és a kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztása esetén alkalmazandó 
közigazgatási intézkedések és 
közigazgatási szankciók, a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, így a 
kötelező gazdálkodási követelmények és a 
jó mezőgazdasági és környezeti állapot, az 
érintett intézkedések nyomon követése és 
értékelése, valamint a jogosulatlan 
kifizetések visszatéríttetésével kapcsolatos 
szabályok tekintetében.

vonatkozó rendelkezések szerinti 
kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat, többek között az ellenőrzések 
és a kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztása esetén alkalmazandó 
közigazgatási intézkedések és 
közigazgatási szankciók, a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó szabályok, így a 
kötelező gazdálkodási követelmények és a 
jó mezőgazdasági és környezeti állapot, az 
érintett intézkedések nyomon követése és 
értékelése, valamint a jogosulatlan 
kifizetések visszatéríttetésével kapcsolatos 
szabályok tekintetében. A tanúsító szerv 
feladatai, a mögöttes ügyletek 
jogszerűségével és szabályosságával 
kapcsolatos véleményezési kötelezettség, 
valamint a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének tiszteletben 
tartása nem eredményezhetik a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
további növekedését.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet bizonyos nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(4) E rendelet bizonyos nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A 
felhatalmazás csak olyan általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására terjed ki, amelyek a 
jogalkotási aktus egyes nem alapvető 
rendelkezéseit egészítik ki, illetve 
módosítják. A jogalkotási aktusban 
kifejezetten meg kell határozni a 
felhatalmazás céljait, tartalmát, 
alkalmazási körét és időtartamát, az adott 
szabályozási terület alapvető elemei pedig 
kizárólag a jogalkotási aktusban 
szabályozhatók, és ezekre vonatkozóan 
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nem adható felhatalmazás. Ennek 
megfelelően valamennyi fontos jogi 
vonatkozást az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni. A Bizottság garantálja, hogy 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusból 
eredő adminisztratív terhek nem haladják 
meg a feltétlenül szükséges mértéket. 
Biztosítani kell továbbá a jogbiztonságot 
is. Különösen fontos, hogy a Bizottság
csökkentse az adminisztratív költségeket, 
és előkészítő munkája során – többek 
között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatási rendszerekkel kapcsolatos 
olyan új jogszabályok figyelembevétele 
érdekében, amelyek e rendelet 
hatálybalépését követően kerülhetnek
elfogadásra, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási rendszerek jegyzékének 
módosítása céljából.

(8) A támogatási rendszerekkel kapcsolatos 
olyan új jogszabályok figyelembevétele 
érdekében, amelyek e rendelet 
hatálybalépését követően kerülhetnek 
elfogadásra, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet I. melléklete
szerinti támogatási rendszerek jegyzékének 
módosítása céljából.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mezőgazdasági termelőknek szóló (13) A mezőgazdasági termelőknek szóló 
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különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Mivel a részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

különböző támogatási rendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos esetben olyan 
kedvezményezettek – repülőterek, 
vasúttársaságok, ingatlanvállalatok, 
sportpályát működtető vállalkozások stb. –
részesültek támogatásban, akiknek az üzleti 
tevékenysége nem vagy csak kis mértékben 
volt mezőgazdasági tevékenység. A 
támogatás célirányosabbá tétele érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok ne 
nyújtsanak közvetlen támogatást az 
említett természetes és jogi személyeknek.
Azonban a szabályoknak fenn kell 
tartaniuk a költséghatékonyságot és el kell 
kerülniük a túlzott adminisztratív terheket 
mind a tagállamok, mind a 
kedvezményezettek tekintetében. Mivel a 
részmunkaidőben dolgozó kisebb 
mezőgazdasági termelők ugyanakkor 
közvetlenül hozzájárulnak a vidéki 
területek életképességéhez, őket nem 
célszerű kizárni a közvetlen támogatásban 
részesülők köréből.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
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támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz, mint amilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek, kellő 
mértékben figyelembe véve ugyanakkor a 
nemzeti és regionális sajátosságokat. Az
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
el kell kerülni a mezőgazdasági termelők 
számára gyakorlati akadályt, a hatóságok 
számára pedig bonyolult adminisztrációt 
jelentő tényezőket; a szóban forgó 
intézkedésekhez kapcsolódó 
adminisztratív eljárások összehangolása 
érdekében lehetőség szerint valamennyi 
mezőgazdasági ellenőrzést egyidőben kell 
elvégezni. Az említett gyakorlatokat
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területeken található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/9121/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
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kifizetésekből. A nitrogén műtrágyák 
alkalmazása nélküli növénytermesztő 
területek vagy az évelő 
energiaültetvényekkel művelt területek 
ökológiai jelentőségű területeknek 
tekintendők. Ugyanez vonatkozik a 
Natura 2000 program szerint vagy a víz-
keretirányelv követelményei szerint 
megművelt területekre vagy azokra, ahol a 
mezőgazdasági terület több mint 75%-ára 
agrár-környezetvédelmi intézkedésekből 
eredő kötelezettségek állnak fenn.
A környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételére vonatkozó összetevő be 
nem tartása miatt esetlegesen kiszabott 
szankció nem haladhatja meg a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételére vonatkozó összetevő 
mértékét. A környezetbarátabbá válást 
ösztönző összetevő be nem tartása miatt 
kiszabott bármely csökkentés vagy 
büntetés a szabálysértés elkövetésének 
tagállamában és régiójában marad, 
amennyiben a tagállam hibaaránya a 
mezőgazdasági szakpolitika terén nem 
haladja meg a 2%-ot.

Indokolás

A javasolt kivételek jelentősen csökkentenék az adminisztratív terheket, miközben megfelelően 
figyelembe veszik a nemzeti és regionális sajátosságokat.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fenntartható mezőgazdaság 
hátrányos természeti adottságú területeken 
való előmozdítása érdekében fontos a 
tagállamok számára lehetővé tenni, hogy a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét arra fordítsák, 
hogy a szóban forgó területeken működő 
valamennyi mezőgazdasági termelőnek az 

(30) A fenntartható mezőgazdaság 
hátrányos természeti adottságú területeken 
való előmozdítása érdekében fontos a 
tagállamok számára lehetővé tenni, hogy a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét arra fordítsák, 
hogy a szóban forgó területeken működő 
valamennyi mezőgazdasági termelőnek az 
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alaptámogatáson felül területalapú éves 
kifizetést nyújtsanak. Az említett kifizetés 
ne válthatja fel a vidékfejlesztési 
programok keretében nyújtott támogatást, 
és ilyen kifizetésben az olyan területek 
mezőgazdasági termelői nem 
részesülhetnek, amelyek kijelölése ugyan 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelettel összhangban van, de az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…./EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 46. 
cikkének (1) bekezdésével nincs.

alaptámogatáson felül területalapú éves 
kifizetést nyújtsanak. Az említett kifizetés 
ne válthatja fel a vidékfejlesztési 
programok keretében nyújtott támogatást, 
és ilyen kifizetésben az olyan területek 
mezőgazdasági termelői nem 
részesülhetnek, amelyek kijelölése ugyan 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelettel összhangban van, de az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló …/…./EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 46. 
cikkének (1) bekezdésével nincs. A 
hátrányos természeti adottságú területek 
meghatározására használt kritériumok 
nem növelhetik a bürokrácia jelenlegi 
szintjét, a céloknak megfelelő és már 
meglévő rendszereken kell alapulniuk, 
valamint az EU-n belül összehasonlítható 
rendszert kell eredményezniük.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
célkitűzések a következők:
– fenntartható élelmiszer-termelés a 
mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való 
hozzájárulás és a jövedelemingadozás 
mérséklése által
– a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozás elleni fellépés környezeti 
közjavak előállítása és az éghajlatváltozás 
mérséklését és az alkalmazkodást 
elősegítő intézkedések révén
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– kiegyensúlyozott területi fejlődés elérése 
a termelési nehézségek ellensúlyozása 
révén a hátrányos természeti adottságú 
területeken.
A Bizottság ezen célkitűzések mindegyike 
tekintetében referenciahelyzeteket, 
várható hatásokat és eredményeket, 
valamint mutatókat határoz meg.

Indokolás

A rendelet cikkeinek szövege nem foglalja magában a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szakpolitikai célkitűzéseket. Ezért javasolt, hogy legalábbis belefoglaljuk a rendeletbe a 
pénzügyi kimutatásban lefektetett célkitűzéseket.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 55. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott támogatási rendszerek 
jegyzékének módosítása céljából.

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a
jogalkotási aktusokban felhatalmazás 
adható a Bizottság részére olyan általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási 
aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
kiegészítik, illetve módosítják. A
felhatalmazást tartalmazó jogalkotási 
aktusokban kifejezetten meg kell 
határozni a felhatalmazás céljait, 
tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. Az adott szabályozási terület 
alapvető elemei kizárólag a jogalkotási 
aktusban szabályozhatók, és ezekre 
vonatkozóan nem adható felhatalmazás. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
55. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. 
mellékletben meghatározott támogatási 
rendszerek jegyzékének módosítása 
céljából.

Módosítás 10
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos 
mezőgazdasági módszereken és gépeken 
túlmutató külön előkészítés nélkül 
alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

– a mezőgazdasági terület olyan állapotban 
tartása, hogy az a hagyományos, évenként 
alkalmazott mezőgazdasági módszereken 
és gépeken túlmutató külön előkészítés 
nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre, vagy

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységek elvégzése;

– a természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott mezőgazdasági területeken a 
tagállamok által meghatározandó, évenként 
elvégzendő minimumtevékenységek 
elvégzése;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a kifizetések ne folytatódjanak abban az esetben is, amennyiben a 
kedvezményezettek nem végeznek semmilyen tevékenységet a földterületükön, évenként 
elvégzendő minimumtevékenységeket kell előírni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem részesülhet közvetlen kifizetésben
az a természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja, 
akinek, illetve amelynek az esetében a 
következők egyike fennáll:

(1) Nem részesülhetnek közvetlen 
kifizetésben a közszektorbeli jogi 
személyek, mint például a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a
természetes vagy jogi személyek, illetve 
természetes vagy jogi személyek
csoportjai, amennyiben a következők 
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egyike fennáll:
a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át , vagy

a) repülőtereket, vasúttársaságokat, 
vízműveket, ingatlanvállalatokat, oktatási 
intézményeket, sport- és rekreációs 
területeket, vadászterületeket, 
kempingeket, vagy bármely egyéb hasonló 
– adott esetben, a tagállamok által objektív 
és megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján meghatározandó – vállalkozást 
vagy tevékenységet működtetnek, hacsak 
az érintett személyek a tagállamok által 
megállapítandó előírásoknak megfelelően 
ellenőrizhető bizonyítékokon alapuló 
igazolással nem tudnak szolgálni; vagy

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

b) mezőgazdasági területe főként 
természetes módon legeltetésre vagy 
növénytermesztésre alkalmas állapotban 
tartott terület, és a szóba forgó területen 
nem végezte el a 4. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjának megfelelően a tagállamok 
által meghatározott 
minimumtevékenységeket.

Indokolás

A múltban számos esetben olyan kedvezményezettek – repülőterek vagy sportpályát működtető 
vállalkozások – részesültek támogatásban, akiknek az üzleti tevékenysége nem vagy csak kis 
mértékben volt mezőgazdasági tevékenység. A jövőben a támogatásnak célzottabbnak kell 
lennie. Azonban a szabályoknak fenn kell tartaniuk a költséghatékonyságot és el kell 
kerülniük a túlzott adminisztratív terheket mind a tagállamok, mind a kedvezményezettek 
tekintetében.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nem viselik a közvetlen támogatásra 
bejelentett földeken végzett mezőgazdasági 
tevékenységgel kapcsolatos gazdasági 
kockázatot.
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Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2019. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

(5) A 2017. igénylési évtől egy tagállamon 
vagy a 20. cikk alkalmazása esetén régión 
belül a támogatási jogosultságok 
egységértékének meg kell egyeznie.

Indokolás

Az átmeneti rendelkezések értelmében a 2019. igénylési évig a jövőbeli támogatás 60%-a 
kifizethető a korábbi referenciaösszegek alapján, s így a történeti modell alkalmazásának 
ideje jelentősen meghosszabbodik. Gyakorlatilag a történeti elem továbbra is jelentős 
befolyással lenne a kifizetések mértékére. Javasoljuk az átmeneti időszak hosszának felére 
korlátozását.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek éves 
kártérítést biztosítsanak a 73/2009/EK 
rendelet 7. cikk (1) bekezdésében előírt 
5 000 eurós adómentes összeg 
csökkentéséért. A kis mezőgazdasági 
területtel rendelkező termelők számára a 
kártérítés további támogatással 
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kiegészíthető.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági területe, amelyet 
mezőgazdasági tevékenységre használnak, 
vagy ha a területet nem mezőgazdasági 
tevékenységre is használják, amely 
használatában a mezőgazdasági 
tevékenység túlsúlyban van, vagy

a) a mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági területe, amelyet 
mezőgazdasági tevékenységre használnak, 
vagy ha a területet nem mezőgazdasági 
tevékenységre is használják: amely 
használatában a mezőgazdasági 
tevékenység túlsúlyban van – feltéve, hogy 
nem mezőgazdasági tevékenységvégzésre 
egy naptári évben legfeljebb négy héten 
kerül sor, és ez a tevékenység nem 
károsítja a környezetet; vagy

Indokolás

A Bizottság javaslata a rendeletbe a KAP-reform állapotfelmérését követően betoldott 
szöveget tükrözi. A tagállamok maguk határozhatták meg, hogy milyen esetek számítanak „a 
mezőgazdasági tevékenység túlsúlyának”. Ennek következtében a jogosultságokat olyan 
földterületeknek juttatták, amelyeket elsősorban szabadidős tevékenységekre használtak. 
Amennyiben korlátozott mértékben megengedett nem mezőgazdasági tevékenység folytatása, 
meg kell határozni annak időtartamát és a rá vonatkozó kritériumokat.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a III. 
cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól.

(3) A mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelők mentesülnek a III. 
cím 2. fejezetében meghatározott 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 
alól, azonban be kell tartaniuk a(z) 
…/…/EU rendeletben [horizontális 
rendelet] meghatározott kölcsönös 
megfeleltetési kötelezettségeket és 
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ellenőrzéseket.
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