
AD\913067HU.doc PE489.355v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

2011/0288(COD)

21.9.2012

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

A vélemény előadója: Iliana Ivanova



PE489.355v02-00 2/23 AD\913067HU.doc

HU

PA_Legam



AD\913067HU.doc 3/23 PE489.355v02-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A bürokratikus akadályok leépítése a 
KAP-reform egyik alapvető célja és fő 
kihívása. A gyakorlatnak megfelelő 
toleranciaküszöbök és minimális 
határértékek, valamint a bizalom és az 
ellenőrzés közötti kiegyensúlyozott 
kapcsolat révén ésszerű szintre kell 
csökkenteni a tagállamok és a 
kedvezményezettek bürokratikus terheit. 

Módosítás 2

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 

(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 
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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 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

alapok keretében a kiadások és bevételek 
kiegyenlítésére, az adósságok behajtására, 
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 
egyidejű, kellő időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról. A Számvevőszék 
véleményt terjeszthet elő ezekről a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kérésére az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 287. cikkének (4) 
bekezdése alapján.

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a Parlament és a Tanács számára, hogy a Számvevőszék szakértői 
jelentése alapján alakítsák ki saját álláspontjukat.

Módosítás 3

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

(9a) A tanúsító szervekkel és a kifizető 
ügynökségekkel szembeni megnövekedett 
követelmények nem vezethetnek a 
tagállamokban az igazgatási terhek 
növekedéséhez és főleg összhangban kell 
állniuk a nemzetközi ellenőrzési 
standardokkal. A tanúsítási folyamat 
kiterjedése és tartalma vonatkozásában 
meg kell őrizni a kiegyensúlyozott költség-
hasznon arányt, és a jelentéstételi 
kötelezettségeknek egyértelmű 
többletértéket kell felmutatniuk.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Minőségének javítása és 
teljesítményének bemutatása érdekében a 
KAP keretébe tartozó minden intézkedést 
nyomon követésnek és értékelésnek kell 
alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell 
határozni az indikátorok jegyzékét, és a 
Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódóan értékelnie kell a KAP 
hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia 
egy közös monitoring- és értékelési keretet, 
amely egyebek mellett azt is biztosítja, 
hogy a megfelelő, többek között a 
tagállamoktól származó adatok kellő 
időben rendelkezésre álljanak. Ennek során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
lehetséges adatforrások közötti
adatigényeket és szinergiákat. Emellett
„Az Európa 2020 stratégia költségvetése –
II. rész: A szakpolitikai területek 
áttekintése” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény azt is kimondta, hogy a 

(68) Minőségének javítása és 
teljesítményének bemutatása érdekében a 
KAP keretébe tartozó minden intézkedést 
nyomon követésnek és értékelésnek kell 
alávetni. Ezzel összefüggésben meg kell 
határozni az alap- és célszintek 
indikátorainak jegyzékét, és a 
Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódóan értékelnie kell a KAP 
hatását. A Bizottságnak létre kell hoznia 
egy közös monitoring- és értékelési keretet, 
amely egyebek mellett azt is biztosítja, 
hogy a megfelelő, többek között a 
tagállamoktól származó adatok kellő 
időben rendelkezésre álljanak. Ennek során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie az 
adatigényeket és a lehetséges adatforrások 
közötti szinergiákat és amennyire csak 
lehetséges, a már rendelkezésre álló 
adatforrásokra kell hagyatkoznia.
Ezenkívül a ellenőrzési és értékelési 
keretnek követnie kell a KAP struktúráját 
és azt megfelelően vissza kell tükröznie. 
Ezt megfelelően figyelembe kell venni. 
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különböző szakpolitikákból származó 
hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell 
emelni az uniós költségvetés egészében az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat.
Ezért a Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy értékelni tudja a KAP 
keretében az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós 
támogatás hatását.

Emellett „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése – II. rész: A szakpolitikai 
területek áttekintése” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény azt is kimondta, hogy a 
különböző szakpolitikákból származó
hozzájárulások révén legalább 20 %-ra kell 
emelni az uniós költségvetés egészében az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadásokat.
Ezért a Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy értékelni tudja a KAP 
keretében az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzésekre nyújtott uniós 
támogatás hatását.

Indokolás

Az eredmények értékeléséhez alap- és célszintű indikátorokra van szükség.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kockázati alapon 
felülvizsgálja a tagállamok által 
benyújtott igazoló dokumentumokat és 
értékeli a rendszerek működését annak 
érdekében, hogy megerősítse, hogy az 
irányítási és ellenőrző szervek 
megfelelnek a nemzeti akkreditácós 
feltételeknek.

Indokolás

Csökkentendő annak kockázatát, hogy valamely hiányosságra csak egy későbbi ellenőrzés 
során derül fény, miáltal gyakoribbá kellene tenni az ellenőrzéseket és a pénzügyi 
korrekciókat, a Bizottságnak – mint a költségvetés végrehajtásáért végső felelősséggel bíró 
intézménynek – felügyeleti szerepet kell vinnie az akkreditációs folyamatba. A pénzügyi 
korrekciók tekintetében fennálló nehézségek miatt – az adófizetők kétszeri fizetése és az 
átalányjellegű korrekciók túlzott használata – rendkívül fontos egy megfelelő megelőző 
ellenőrzési rendszer biztosítása. Egy ilyen rendszer azonban nem lehet hatékony anélkül, hogy 
a Bizottság felügyeleti szerepet kapna a nemzeti akkreditációs folyamatban.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elvégzett és rendelkezésre álló összes 
audit és ellenőrzés eredményeinek 
összefoglalója, kiegészítve a rendszeres 
vagy ismétlődő hiányosságok elemzésével 
és a meghozott vagy tervezett korrekciós 
intézkedésekkel.

c) az alábbiak összefoglalója:

i. az elvégzett és rendelkezésre álló összes 
audit és ellenőrzés eredményei, kiegészítve 
a rendszeres és ismétlődő hiányosságok 
elemzésével és a meghozott vagy tervezett 
korrekciós intézkedésekkel,

ii. a 102. cikk (1) bekezdésének c) és v) 
pontjával összhangban benyújtott 
ellenőrzési statisztikák, valamint
iii.egyéb releváns ellenőrzések.

Indokolás

A költségvetési rendelethez való igazítás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy akkreditált kifizető 
ügynökség nem teljesít egy vagy több, a
(2) bekezdésben említett akkreditációs
feltételt, a tagállamnak vissza kell vonnia 
az akkreditációt, hacsak a kifizető 
ügynökség a probléma súlyosságának 
arányában megállapított határidőn belül 
meg nem teszi a szükséges változtatásokat.

(5) Amennyiben egy akkreditált kifizető 
ügynökség nem teljesít egy vagy több, a
(2) bekezdésben említett akkreditációs
kritériumot, a tagállamnak (saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére) vissza kell vonnia az 
akkreditációt, hacsak a kifizető ügynökség 
a probléma súlyosságának arányában 
megállapított határidőn belül meg nem 
teszi a szükséges változtatásokat.
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kifizető ügynökségek vezetői 
megbízhatósági nyilatkozatának hatályára 
és az alapul szolgáló munkára vonatkozó 
szabályok;

Indokolás

A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén egyértelműen meg kell határoznia 
a kifizető ügynökségek vezetői megbízhatósági nyilatkozatának hatályára és az alapul 
szolgáló munkára vonatkozó szabályokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tanúsító szerv a tagállam által kijelölt 
köz- vagy magánjogi auditáló szerv, amely
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok alapján, szúrópróbaszerű és 
kockázatalapú ellenőrzéseket követően és 
a tagállam múltbeli teljesítményét 
figyelembe véve véleményt nyilvánít a 
kifizető ügynökség éves számláinak 
teljességére, pontosságára és valódiságára, 
valamint az ellenőrzési rendszernek
megfelelő működésére és a mögöttes 
ügyletek jogszerűségére és szabályosságára 
vonatkozó vezetői megbízhatósági 
nyilatkozatról, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
betartásáról. Ennek a véleménynek többek 
között ki kell mondania, hogy felmerült-e 
kétség a vizsgálat során a 7. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett vezetői 
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megbízhatósági nyilatkozat állításaival 
kapcsolatban.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanúsító szervek véleményét megfelelő 
módon nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a mezőgazdasági üzemek az üzemi 
korszerűsítést, a versenyképességre való 
törekvést, az élelmiszer-ellátási lánc 
integrációját, az innovációt és a piaci 
orientációt is magában foglaló gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése;
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Módosítás 13

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, 
feltéve, hogy a Bizottság a 
referenciaidőszak kezdete előtt megfelelő 
időben rendelkezésre bocsátott a 
tagállamok számára a statisztikai adatok 
összegyűjtéséhez szükséges minden 
információt, formanyomtatványt és 
ismertetést.

Indokolás

A Bizottságnak a referenciaidőszak kezdete előtt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania 
minden szükséges információt, formanyomtatványt és ismertetést. 

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak megállapítása, hogy kifizető 
ügynökség teljesíti-e a 7. cikk (2) 
bekezdésben említett akkreditációs 
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kritériumokat, és hogy a tagállam 
megfelelően alkalmazza-e a 7. cikk (5) 
bekezdésének rendelkezéseit.

Indokolás

A Bizottság helyszíni ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban annak ellenőrzése érdekében, 
hogy a kifizető ügynökségek teljesítik-e az akkreditációs kritériumokat. Amennyiben egy 
akkreditált ügynökség már nem teljesíti az akkreditációs kritériumokat, a tagállam megvonja 
az akkreditációt.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tanúsító szervek által a 9. cikk 
értelmében elvégzendő feladatok.

Indokolás

A tanúsító szervek által a 9. cikk értelmében elvégzendő feladatok ellenőrzése céljából a 
Bizottság helyszíni ellenőrzéseket folytathat.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az 56. cikk (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségek teljesítése

Indokolás

A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a szabálytalanság és gondatlanság következtében 
jogosulatlanul teljesített kifizetéseket a tagállamok visszakövetelik-e.

Módosítás 17

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

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

A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő 
időben, előzetesen értesíti az érintett 
tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek 
területén az ellenőrzésre sor kerül, és az 
ellenőrzéseket összehangolja.  Az érintett 
tagállam tisztviselői részt vehetnek 
ezekben az ellenőrzésekben. A Bizottság a 
helyi és regionális hatóságok számára 
ügyfélszolgálatot állít fel a helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatosan a 
mezőgazdasági termelőkkel szemben 
támasztott bürokratikus akadályokra 
vonatkozó panaszaik orvoslására.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás elutasítására vonatkozó 
bármilyen határozat elfogadása előtt a 
Bizottság írásban értesíti a tagállamot 
vizsgálatainak eredményeiről, és a tagállam 
írásban megadja válaszát, majd ezt 
követően mindkét fél arra törekszik, hogy 
megállapodásra jusson a meghozandó 
intézkedéseket illetően.

A finanszírozás elutasítására vonatkozó 
bármilyen határozat elfogadása előtt a 
Bizottság írásban értesíti a tagállamot 
vizsgálatainak eredményeiről, és a tagállam 
írásban megadja válaszát, majd ezt 
követően mindkét fél arra törekszik, hogy 
megállapodásra jusson a meghozandó 
intézkedéseket illetően. Ebben az 
összefüggésben a tagállamoknak 
lehetőséget kell kapniuk – az érintett 
dokumentumok átvizsgálása révén –
annak bizonyítására, hogy a 
szabálytalanság tényleges mértéke kisebb 
a Bizottság értékelésénél.

Indokolás

A pénzügyi korrekciókra javasolt rendszert össze kell hangolni a közös gazdálkodásban 
végrehajtott egyéb programokkal (például az ERFA-val, az ESZA-val és a Kohéziós Alappal).

Módosítás 20

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 vesz, 
mielőtt a finanszírozás elutasítása mellett 
döntene.

Indokolás

A költségvetési rendelethez való igazítás.

Módosítás 21
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Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok az állami támogatások vagy 
jogsértések, amelyekre vonatkozóan
megindult a 108. cikkben vagy a
Szerződés 258. cikkében megállapított 
eljárás;

b) azok az állami támogatások, amelyekre 
vonatkozóan a Bizottság megindította a 
Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított eljárást, vagy azok a
jogsértések, amelyekre vonatkozóan a
Bizottság a Szerződés 258. cikkében
foglaltakkal összhangban hivatalos 
értesítő levélben fordult a tagállamhoz;

Indokolás

A költségvetési rendelethez való igazítás.

Módosítás 22

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 első jelzését 
követő egy éven belül, és a vonatkozó 
összegeket bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba. A 
Bizottság megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása céljából, 
hogy valamennyi adósságot regisztrálták.

Indokolás
A Bizottságnak a költségvetés végrehajtásáért végső felelősséggel bíró intézményként 
biztosítania kell azt is, hogy a számláján levő összegek valamennyi tranzakciót lefedjenek és 
helytállóak legyenek.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) ha a már felmerült és a várhatóan 
felmerülő költségek összege meghaladja a
behajtandó összeget; ezért a Bizottság az 
adott tagállamokkal együtműködésben de 
minimis küszöbértéket határoz meg, amely 
alkalmazkodik az adott tagállamok 
helyzetéhez.

Indokolás

A minimális összegek behajtása jelentős bürokratikus ráfordítást igényel. Egy bizonyos 
minimális határt el nem érő összegeket ezért nem kell behajtani a költség-haszon arány 
fenntartása érdekében.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e szakaszban megállapított
visszafizettetésre vonatkozó rendelkezések 
szabályszerű és hatékony alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 111. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el 
tagállamok által teljesítendő egyedi 
kötelezettségekre vonatkozóan.

Az e szakaszban megállapított
behajtásokra és azok késedelmi kamataira
vonatkozó feltételekre és eljárásokra 
irányadó rendelkezések szabályszerű és 
hatékony alkalmazásának biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 111. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el tagállamok által teljesítendő 
egyedi kötelezettségekre vonatkozóan.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valamint az intézkedések arányosságának 
figyelembevétele mellett;

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás nem elég erőteljes.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27

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.
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Az arányosság biztosítása érdekében az 
ellenőrzések során számos összetevőt 
figyelembe kell venni, így például:
– az ügyletek pénzügyi vetületét;
– az irányítási és ellenőrző rendszerek 
korábbi auditjainak kedvező eredményét;
– a nemzetközileg elismert normák 
alapján hitelesített irányítási 
rendszerekben való önkéntes részvételt.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

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; A Számvevőszék 
értékelheti a Bizottságnak az ellenőrzések 
csökkentését alátámasztó kritériumait. 

Indokolás

A Számvevőszék szakértelme a jogalkotó számára hasznos lehet és egyértelműsíti a 
Bizottságnak az ellenőrzések csökkentését alátámasztó kritériumait.

Módosítás 29

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 

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

vonatkoznak, teljes egészében vissza kell 
fizettetni, az 56. cikk (3) bekezdésének
sérelme nélkül.

Indokolás

A minimális összegek behajtása jelentős bürokratikus ráfordítást igényel. Egy bizonyos 
minimális határt el nem érő összegeket ezért nem kell behajtani a költség-haszon arány 
fenntartása érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a 91. cikk nem alkalmazandó 
a(z) xxx/xxx/EU rendelet [DP] V. címében 
említett mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
kedvezményezettekre és azokra a 
kedvezményezettekre, akik a(z) 
RD/xxx/EU rendelet 29. cikkének (9) 
bekezdése szerinti támogatásban 
részesülnek.

törölve

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelők nem mentesülhetnek a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek 
alól.

Módosítás 31

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 

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 
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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. 

vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy regionális szintű 
minimális előírásokat, amelyekben konkrét 
és rendszeres tevékenységeket vagy 
bizonyos tevékenységektől való 
tartózkodást követelnek meg, 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. 

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós támogatást tényleges tevékenységért fizessék, a 
megfelelő mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó minimumkövetelményeknek 
konkrét és rendszeres tevékenységeket kell megkövetelniük.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A támogatáscsökkentésre, illetve a 
támogatás köréből való kizárásra 
vonatkozó számítások során figyelembe 
kell venni az előírások megsértésének 
súlyosságát, következményeit, mértékét, 
továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, 
valamint a (2), (3) és (4) bekezdésben 
megállapított szempontokat. Általános 
szabályként a szankció a kölcsönös 
megfeleltetési követelmények 
megsértésének komolyságával és 
következményeivel arányos, illetve e két 
szemponttól függ.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a rendeletet a Szerződés rendelkezéseivel, amelyek előírják, 
hogy a környezeti kárt elsősorban a forrásnál kell kiküszöbölni és a szennyezőnek kell fizetnie. 
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Ezért a kölcsönös megfeleltetésből származó szankciókat a környezetre gyakorolt hatás 
arányában kell kiszámítani.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az előírások gondatlanságból eredő 
megsértése esetén a támogatáscsökkentés
mértékének legalább 1%-nak és legfeljebb 
5%-nak kell lennie, az előírások ismételt 
megsértése esetén pedig legalább 10%-
nak.

Indokolás

E módosítás célja e szakpolitikai eszköz hatékonyságának biztosítása és a kedvezményezettek 
arra való ösztönzése, hogy ne legyenek gondatlanok.

Módosítás 34

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 szándékos megsértése 
esetén a támogatáscsökkentés mértéke 
elvben nem lehet kisebb 25 %-nál, és az 
érintett mezőgazdasági termelő egy vagy 
több naptári év tekintetében akár ki is 
zárható egy vagy több támogatási rendszer 
köréből.

Indokolás

E módosítás célja a kedvezményezettek arra való ösztönzése, hogy tegyenek meg mindent a 
kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek szándékos elkerülése ellen.

Módosítás 35
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Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös monitoring- és értékelési keretet kell 
kidolgozni a közös agrárpolitika 
teljesítményének mérése céljából. A keret 
magában foglalja a közös agrárpolitikai 
intézkedések – és különösen a(z) 
DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen 
kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU rendeletben 
előírt piaci intézkedések, a(z) RD/xxx 
rendeletben előírt vidékfejlesztési 
intézkedések és az ebben a rendeletben 
előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása 
– nyomon követéséhez és értékeléséhez 
kapcsolódó valamennyi eszközt.

Közös monitoring- és értékelési keretet kell 
kidolgozni a közös agrárpolitika 
teljesítményének mérése céljából. A keret 
magában foglalja a közös agrárpolitikai 
intézkedések – és különösen a(z) 
DP/xxx/EU rendeletben előírt közvetlen 
kifizetések, a(z) CMO/xxx/EU rendeletben 
előírt piaci intézkedések, a(z) RD/xxx 
rendeletben előírt vidékfejlesztési 
intézkedések és az ebben a rendeletben 
előírt kölcsönös megfeleltetés alkalmazása 
– nyomon követéséhez és értékeléséhez 
kapcsolódó valamennyi eszközt. Ennek 
során a Bizottság kihasználja a 
szinergiákat és lehetőség szerint a már 
rendelkezésre álló adatokra és 
adatforrásokra támaszkodik.

Indokolás

A nyomon követés és az értékelés nem növelheti tovább a tagállamok és a kedvezményezettek 
adminisztratív terheit. Ezért a Bizottságnak a már meglévő adatforrásokra kell hagyatkoznia, 
és szinergiák elérésére kell törekednie.

Módosítás 36

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 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az első albekezdésben 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
konkrét mutatókat és célszinteket, valamint 
előírja a tagállamok számára, hogy az 
indikátorok tekintetében alap- és 
célszinteket határozzanak meg. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.
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Indokolás

A kijelölt célok megvalósításának értékelése céljából a Bizottságnak célszint-mutatókat kell 
meghatároznia.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 112. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat fogad el a tagállamok által 
nyújtandó információkra, valamint a 
lehetséges adatforrások közötti 
adatigényekre és szinergiákra vonatkozóan. 
E végrehajtási aktusok nem vezethetnek a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek további 
növeléséhez.  Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 112. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
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