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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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
– többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
– többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A Számvevőszék az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kérésére az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 287. cikkének (4) 
bekezdése alapján véleményt terjeszthet 
elő ezekről a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokról.

Indokolás

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

Módosítás 2

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

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, de 
nem közvetlenül annak teljesítésével 
összefüggésben felmerülő költség;

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, 
közvetve annak teljesítése révén felmerülő
költség;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) „természeti katasztrófa”: a természetben 
előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű 
esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;

r) „természeti katasztrófa”: a természetben 
előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű 
esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági vagy az erdészeti 
ágazatban;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „katasztrófaesemény”: emberi 
tevékenység által okozott, előre nem látott, 
biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, 
amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;

s) „katasztrófaesemény”: emberi 
tevékenység által okozott, előre nem látott, 
biotikus vagy abiotikus jellegű esemény, 
amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági vagy az erdészeti 
ágazatban;

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) a mezőgazdaság versenyképessége; 1) a mezőgazdaság és az erdészet
versenyképessége;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biológiai sokféleségnek többek között 
a Natura 2000 területeken és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodás
tekintetében történő helyreállítása és 
megőrzése, valamint az európai tájak 
állapotának helyreállítása és megőrzése;

a) a biológiai sokféleségnek többek között 
a Natura 2000 területeken és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek tekintetében történő 
helyreállítása és megőrzése, valamint az 
európai tájak állapotának helyreállítása és 
megőrzése;

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság minden, ebben a cikkben 
említett célhoz és uniós prioritáshoz 
pontos célkitűzéseket határoz meg, és 
ellenőrzi azok megvalósítását.

Indokolás

Ez a módosítás a Parlament azon felhívását tükrözi, miszerint a politikának inkább az EU 
fellépéseinek eredményére és az elért eredmények felmérésére kell irányulnia.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállamnak világosan meg kell 
határoznia nemzeti programjában az 
uniós prioritások tekintetében fennálló 
szükségleteit, valamint olyan mutatókat, 
amelyek alapján a Bizottság ellenőrizni 
tudja az eredmények elérését.

Indokolás

Ez a módosítás a Parlament azon felhívását tükrözi, miszerint a politikának inkább az EU 
fellépéseinek eredményére és az elért eredmények felmérésére kell irányulnia.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosságban a Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
uniós támogatás olyan vidéki területekre 
irányuljon, ahol a legnagyobb szükség 
van rá.

Indokolás

Ez a módosítás a Parlament azon felhívását tükrözi, miszerint több figyelmet kell fordítani az 
EU fellépéseinek eredményeire.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – n pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 72. cikk (2) bekezdésében említett 
valamennyi hatóságnak a tagállam által 
történő kijelölése és – tájékoztató céllal –

i. a 72. cikk (2) bekezdésében említett 
valamennyi hatóságnak a tagállam által 
történő kijelölése, és az irányítási és 
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az irányítási és ellenőrzési rendszer 
összefoglaló leírása;

ellenőrzési rendszer leírása, beleértve a 
vidékfejlesztési intézkedések és 
alintézkedések igazolhatóságát és 
ellenőrizhetőségét; a regionális fejlesztési 
program jóváhagyásának feltétele, hogy a 
Bizottság hatékonynak és eredményesnek 
ítéli az irányítási és ellenőrzési rendszert;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal együtt 
hatékony eszközöket – többek között 
világos és egyértelmű kiválasztási 
kritériumokat – dolgoz ki annak 
érdekében, hogy csökkentse a más uniós 
vagy nemzeti támogatásokkal való 
szabálytalan kettős finanszírozás 
kockázatát.

Indokolás

A rendelettervezet sok (új) intézkedés támogatását teszi lehetővé az EMVA-n kívüli – akár más 
uniós, akár nemzeti – forrásból. A támogatási források ezen sokszínűsége a szabálytalan 
kettős finanszírozás nagy kockázatát vonja maga után, amelyet csökkenteni kell.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás a kedvezményezett számára a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében teljesített éves kifizetés 
120 %-ának felel meg.

(7) A Bizottságnak pontosítania kell 
ennek az intézkedésnek a célkitűzéseit, és 
világos kritériumokat és hatékony 
ellenőrzést kell kialakítania a visszaélések 
elkerülése érdekében. 

Indokolás

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
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payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a falvak és a vidéki tájak kulturális és 
természeti örökségének megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások;

f) a kulturális és természeti örökségek, a 
nagy ökológiai értékű területek, a falvak 
és a vidéki tájak megőrzésével, 
helyreállításával és korszerűsítésével – az 
ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
szempontokat is beleértve – kapcsolatos 
tanulmányok és beruházások, valamint a 
környezettudatosságot célzó 
kezdeményezések;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településekhez közeli épületek vagy más 
létesítmények átalakítására irányulnak az 
életminőség javítása vagy a település 
környezeti teljesítményének fokozása 
céljából.

g) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településeken belüli vagy azokhoz közeli 
épületek vagy más létesítmények 
átalakítására irányulnak az életminőség 
javítása vagy a település környezeti 
teljesítményének fokozása céljából.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása vagy a 
tagállamok jogszabályainak hatálya alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek és magán-
erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető 
oda. Kellően indokolt esetekben egyéb 
gazdálkodók is részesülhetnek 
támogatásban.

(2) A támogatás mezőgazdasági 
termelőknek, magán-erdőtulajdonosoknak,
erdőtulajdonosok társulásainak, valamint 
az államkincstár által nem finanszírozott 
erdők tulajdonosainak vagy állami 
kezelőinek ítélhető oda. Kellően indokolt 
esetekben egyéb gazdálkodók is 
részesülhetnek támogatásban.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedéseket kell hozni a céloknak a 
közös agrárpolitika első és második pillére 
közötti világos elkülönítése és annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
intézkedések valamely pillér általi 
finanszírozásáról szóló döntés azon 
alapuljon, hogy mennyiben járul hozzá az 
intézkedés a pillér célkitűzéseinek 
eléréséhez.
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Indokolás

Míg az I. pillér keretében történő közvetlen kifizetések valószínűleg hozzájárulnak a 
gazdaságok jövedelméhez, a vidékfejlesztési (II. pillér) rendelet is magában foglal egy 
jövedelemstabilizációs eszközt, amely kompenzációt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik 
jelentős jövedelemkiesést tapasztalnak. Világosan el kell különíteni egymástól az I. és a II. 
pillér célkitűzéseit, biztosítva, hogy az intézkedések valamelyik pillér általi finanszírozásáról 
szóló döntés azon alapuljon, hogy mennyiben járul hozzá az intézkedés a pillér 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamoknak fenn kell tartaniuk 
a 2007–2013-as programozási időszakban 
tett erőfeszítések szintjét, és az EMVA-ból 
az egyes vidékfejlesztési programokhoz 
nyújtott teljes hozzájárulás legalább 25%-
át az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelemhez, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

Indokolás

A források (28) preambulumbekezdésben említett elosztásának megvalósítása érdekében a 
preambulumbekezdésben szereplő szöveget be kell emelni a kötelező rendelkezések közé.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a támogatás odaítélésére 
az átalányköltségek, illetve a 

(2) Amennyiben a támogatás odaítélésére 
az átalányköltségek, illetve a 
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többletköltségek és az elmaradó jövedelem 
alapján kerül sor, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó 
számítások megfelelőek és pontosak 
legyenek, és hogy azok elvégzése 
előzetesen, tisztességes, igazságos és 
ellenőrizhető számítás alapján történjék. E 
célból egy, a számításokért felelős 
hatóságoktól független és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szerv 
tanúsítványt ad ki, amelyben megerősíti a 
számítások megfelelőségét és pontosságát. 
A tanúsítványnak a vidékfejlesztési 
program részét kell képeznie. 

többletköltségek és az elmaradó jövedelem 
alapján kerül sor, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó 
számítások megfelelőek és pontosak 
legyenek, és hogy azok elvégzése 
előzetesen, tisztességes, igazságos és 
ellenőrizhető számítás alapján történjék. E 
célból egy, a számításokért felelős 
hatóságoktól független és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szerv 
tanúsítványt ad ki, amelyben megerősíti a 
számítások megfelelőségét és pontosságát. 
A tanúsítványnak a vidékfejlesztési 
program részét kell képeznie. A 
Bizottságnak a programok jóváhagyása 
előtt biztosítania kell, hogy minden 
releváns elem szerepeljen a 
számításokban, és hogy a fő feltevések és 
paraméterek helyesek legyenek.

Indokolás

Ez a módosítás a Számvevőszék által a támogatási összegek kiszámításával kapcsolatban 
megállapított hiányosságokat tükrözi (a 7/2011. számú különjelentés 97. bekezdése).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vidékfejlesztési politika terén elért 
haladás és az eredmények bemutatása, 
valamint a vidékfejlesztési politikai 
beavatkozások hatásának, 
eredményességének, hatékonyságának, és 
relevanciájának értékelése;

a) a vidékfejlesztési politika terén elért 
haladás és az eredmények kritikus és 
objektív értékelése, valamint a 
vidékfejlesztési politikai beavatkozások 
hatásának, eredményességének, 
hatékonyságának, és relevanciájának 
értékelése;

Indokolás

Az eredeti szövegezés túlságosan előíró jellegű.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Számvevőszék az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére 
véleményt terjeszthet elő a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 12. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (5) 
bekezdésében, a 16. cikk (9) 
bekezdésében, a 17. cikk (4) 
bekezdésében, a 19. cikk (6) 
bekezdésében, a 20. cikk (8) 
bekezdésében, a 21. cikk (4) 
bekezdésében, a 22. cikk (3) 
bekezdésében, a 23. cikk (3) 
bekezdésében, a 29. cikk (10) 
bekezdésében, a 34. cikk (4) 
bekezdésében, a 35. cikk (5) 
bekezdésében, a 36. cikk (10) 
bekezdésében, a 37. cikk (4) 
bekezdésében, a 43. cikk (2) 
bekezdésében, a 45. cikk (3) 
bekezdésében, a 46. cikk (6) 
bekezdésében, a 47. cikk (6) 
bekezdésében, az 51. cikk (4) 
bekezdésében és a 95. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról.

Indokolás

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