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RÖVID INDOKOLÁS

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló rendeletre 
irányuló javaslat az Európa 2020 stratégia hatékony végrehajtása érdekében egyetlen 
alapszövegben foglalja össze a közös agrárpolitika egyforma végrehajtása érdekében született 
rendelkezéseket és előírásokat.

A rendeletre irányuló javaslat jellegéből és szerepéből adódóan a lehető legracionálisabb, és 
annak is kell lennie, és a közös agárpolitikán belül felmerülő minden egyes szabályozásra 
méltó jelenséget és minden az Unió területén belül egyforma szabályozást igénylő fellépést 
és/vagy tevékenységet meg kell határoznia.

Ezért, és főként ha a regionális fejlődés kontextusában tekintünk rá, a javaslatot nehéz úgy 
módosítani és/vagy kiegészíteni, hogy az valamilyen módon nem veszélyeztesse a küldetését 
és az eredményeket.

Ezért érdemes jobban összpontosítani a közös agrárpolitika fő kedvezményezettjeire, azaz a 
mezőgazdasági termelőkre és a falusi közösségekre, valamint a helyi és területi 
sajátosságokból adódó specifikus igényekre koncentráló megközelítésre.

Igyekeztünk racionalizálni és hatékonyabbá tenni a KAP intézményi oldalát, és csökkenteni 
vagy megszüntetni a termelőkre háruló indokolatlan terheket.  Bár a rendelet előírja, hogy a 
kifizető testületek milyen mértékben felelősek hatékonytalanságukért, ez nem jelenti 
automatikusan a kedvezményezettekre háruló teher csökkenését. Egy késedelmes kifizetés a 
mezőgazdasági piacok nagy áringadozásának és gazdasági megszorítások időszakában 
például indokolatlan terhet jelenthet a vállalkozások számára, ami miatt saját irányítási 
képességeiktől eltérő külső tényezők miatt csökkenhet tárgyalóerejük és vagyonuk.

A mezőgazdasági vállalatirányítás terén racionális és hozzáértő iránymutatást igénylő 
vállalkozások és vállalkozók számára nyújtott vállalati tanácsadó rendszer alkalmazási 
feltételeit is igyekeztük meghatározni.  Mindezt annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
ágazatot ésszerű, de nem erőszakos racionalizálás felé orientáljuk, főként azokon a vidéki 
régiókban, ahol a lakosság még falun él, és ahol a mezőgazdaság még része a kulturális 
örökségnek, életerős és nem pénzben kifejezetett gazdaságságot hordoz magában. 

Ugyanakkor igyekeztünk előnyben részesíteni a közösségek közös hasznát a gyakran olyan 
válsághelyzetek miatt mulasztó vagy csaló egyének magatartásával szemben, amelyek 
meghatározó és tartós módon ellehetetlenítik a referenciaterület erőfeszítéseit. 

Végül pedig a közös agrárpolitika végrehajtásának hatásairól alkotott lehető legreálisabb kép 
kialakítása érdekében igyekeztünk olyan gazdasági mutatók felé is orientálni a nyomon 
követési célkitűzéseket, amelyek hatékonyabban integrálják és tanúsítják a közös 
agrárpolitika eredményeit.  Ennek érdekében olyan integrált változókat érdemes nyomon 
követni, mint a piacokhoz való hozzáférés, az árképzési folyamatok és az árstabilitás, a 
szerződéses mezőgazdasági termelés elterjedtsége, a megújuló energiák elterjedési, termelési 
és felhasználási rátára az agrárágazatban és a vidéki közösségekben, a legalább regionális 
alapon kiegyensúlyozott területi fejlődés, a társadalmi mobilitás, a demográfiai dinamikák, az 
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elnéptelenedés, a jövedelem (amely nem feltétlenül a mezőgazdaságból származik) és a 
szegénység a vidéki térségekben.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek jobban tudatában 
legyenek egyfelől a mezőgazdasági 
gyakorlatok és a gazdaságok irányítása 
közötti kapcsolatnak, másfelől a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
földterület jó mezőgazdasági állapotával, 
az élelmiszer-biztonsággal, a 
közegészségüggyel, az 
állategészségüggyel, a 
növényegészségüggyel és az állatjóléttel 
kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak 
átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert 
kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt 
a kedvezményezettek részére. A 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
semmilyen esetben sem befolyásolhatja a 
kedvezményezetteknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
tanácsadás és az ellenőrzés egyértelmű 
elkülönítéséről.

(10) Annak érdekében, hogy a 
kedvezményezettek jobban tudatában 
legyenek egyfelől a sajátos, kompatibilis 
és az adott területen kedvezőbb
mezőgazdasági gyakorlatok és a 
gazdaságok irányítása közötti 
kapcsolatnak, másfelől a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a földterület jó 
mezőgazdasági állapotával, az élelmiszer-
biztonsággal, a közegészségüggyel, az 
állategészségüggyel, a 
növényegészségüggyel és az állatjóléttel 
kapcsolatos előírásoknak, a tagállamoknak 
átfogó mezőgazdasági tanácsadó rendszert 
kell létrehozniuk, amely tanácsadást nyújt 
a kedvezményezettek részére. A 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
semmilyen esetben sem befolyásolhatja a 
kedvezményezetteknek az említett 
előírások betartására vonatkozó 
kötelezettségét és felelősségét. Ezenfelül a 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
kedvezményezetteket arra, hogy igénybe 
vegyék a tanácsadó rendszert, ugyanakkor
gondoskodniuk kell a tanácsadás és az 
ellenőrzés egyértelmű elkülönítéséről.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Önkéntes alapúvá kell tenni a 
kedvezményezettek számára a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
csatlakozást. Valamennyi kedvezményezett 
számára lehetővé kell tenni a rendszerben 
való részvételt, még akkor is, ha nem 
részesülnek a KAP keretében 
támogatásban. A tagállamok azonban 
elsőbbségi kritériumokat határozhatnak 
meg. A rendszer természetéből adódóan 
helyénvaló, hogy a tanácsadói tevékenység 
során szerzett információk kezelése 
bizalmasan történjen, kivéve az uniós vagy 
nemzeti jog súlyos megsértése esetén. A 
rendszer hatékonyságának biztosítása 
érdekében a tanácsadóknak megfelelő 
képesítéssel kell rendelkezniük és 
rendszeresen képzésben kell részesülniük.

(12) Habár önkéntes alapúvá kell tenni a 
kedvezményezettek számára a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez való 
csatlakozást, ennek fokozott 
népszerűsítése arra szolgál, hogy a 
kedvezményezettek megismerjék a 
rendszer igénybevételével általuk elérhető 
előnyöket. Valamennyi kedvezményezett 
számára lehetővé kell tenni a rendszerben 
való részvételt, még akkor is, ha nem 
részesülnek a KAP keretében 
támogatásban. A tagállamok azonban 
elsőbbségi kritériumokat határozhatnak 
meg, különösen azon gazdálkodók 
számára, akik egyébként kimaradnának 
azokból, és akiknek másoknál nagyobb 
szükségük van szakértő iránymutatásra, 
elsősorban a mezőgazdasági 
termőterületek rendkívüli 
szétaprózódottsága által jellemzett 
területeken. A rendszer természetéből 
adódóan helyénvaló, hogy a tanácsadói 
tevékenység során szerzett információk 
kezelése bizalmasan történjen, kivéve az 
uniós vagy nemzeti jog súlyos megsértése 
esetén. A rendszer hatékonyságának 
biztosítása érdekében a tanácsadóknak 
megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük 
és rendszeresen képzésben kell 
részesülniük.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az akkreditált kifizető (13) Az akkreditált kifizető 
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ügynökségeknél az EMGA-val 
kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat 
a Bizottságnak visszatérítés formájában 
kell a tagállamok rendelkezésére 
bocsátania az ezen ügynökségeknél 
felmerült kiadások könyvelése alapján. 
Addig, amíg e visszatérítések havi 
kifizetések formájában meg nem történnek, 
a pénzügyi forrásokat a tagállamoknak kell 
mozgósítaniuk az akkreditált kifizető 
ügynökségeik szükségleteinek 
megfelelően. A tagállamoknak és a KAP
végrehajtásában érintett 
kedvezményezetteknek maguknak kell 
viselniük személyzeti és adminisztratív 
költségeiket.

ügynökségeknél az EMGA-val 
kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat 
a Bizottságnak visszatérítés formájában 
kell a tagállamok rendelkezésére 
bocsátania az ezen ügynökségeknél 
felmerült kiadások könyvelése alapján. 
Addig, amíg e visszatérítések havi 
kifizetések formájában meg nem történnek, 
a pénzügyi forrásokat a tagállamoknak kell 
mozgósítaniuk az akkreditált kifizető 
ügynökségeik szükségleteinek 
megfelelően. A kifizető ügynökségek 
működésének hatékonyabbá tétele 
érdekében a tagállamoknak és a KAP 
végrehajtásában érintett 
kedvezményezetteknek maguknak kell 
viselniük személyzeti és adminisztratív 
költségeiket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az agrometeorológiai rendszer 
használata, valamint a műholdas felvételek 
beszerzése és tökéletesítése ellátja a 
Bizottságot a mezőgazdasági piacok 
irányításához és a mezőgazdasági kiadások 
nyomon követésének megkönnyítéséhez 
szükséges eszközökkel.

(14) Az agrometeorológiai rendszer 
használata, valamint a műholdas felvételek 
beszerzése és tökéletesítése ellátja a 
Bizottságot a mezőgazdasági piacok 
irányításához, a mezőgazdasági kiadások 
nyomon követésének megkönnyítéséhez, 
valamint természeti katasztrófák esetén a 
támogatás kellő időben történő 
felméréséhez és biztosításához szükséges 
eszközökkel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vidékfejlesztési programok (23) A vidékfejlesztési programok 
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finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni 
az előirányzott uniós pénzeszközöket, 
amint beindítják a programokat. 
Következésképpen megfelelő módon 
korlátozott előfinanszírozási rendszerre 
van szükség, amely biztosítja a 
pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, 
hogy a programok kedvezményezettjei 
kellő időben megkapják a kifizetéseket.

finanszírozása az uniós költségvetésből 
éves részletekben meghatározott 
kötelezettségvállalások alapján történik. A 
tagállamoknak igénybe kell tudniuk venni 
az előirányzott uniós pénzeszközöket, 
amint beindítják a programokat. 
Következésképpen prioritásként kell 
kezelni a megfelelő módon korlátozott 
előfinanszírozási rendszert, amely 
biztosítja a pénzeszközök rendszeres 
folyósítását azért, hogy a programok 
kedvezményezettjei kellő időben 
megkapják a kifizetéseket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 
be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 
kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell. 
Amennyiben a tagállamok késve teljesítik a 
kifizetéseket, a kedvezményezettek 
kártalanítása céljából saját költségükön 
kamatot kell fizetniük a főösszegre. Egy 
ilyen rendelkezés arra ösztönözheti a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben 

(25) Az uniós támogatást kellő időben ki 
kell fizetni a kedvezményezettek számára 
azért, hogy azt hatékonyan fel tudják 
használni. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják az uniós jogszabályokban 
meghatározott kifizetési határidők 
betartását, úgy azzal komoly gondokat 
okozhatnak a kedvezményezetteknek, és 
kockázatnak tehetik ki az Unió éves 
költségvetés-tervezését. Ezért az uniós 
finanszírozásból ki kell zárni azokat a 
kiadásokat, amelyek esetében nem tartják 
be a kifizetési határidőket. Az arányosság 
elvének betartása érdekében a Bizottságnak 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
rendelkezzen a fenti általános szabály alóli 
kivételekről. Ezt az elvet, amelyet az 
1290/2005/EK rendelet állapít meg, fenn 
kell tartani, és annak az EMGA-ra és az 
EMVA-ra is vonatkoznia kell. 
Amennyiben a tagállamok késve teljesítik a 
kifizetéseket, a kedvezményezettek 
kártalanítása céljából saját költségükön 
kamatot kell fizetniük a főösszegre, és az 
ezzel kapcsolatos átmeneti összegeknek 
szerepelniük kell a kedvezményezettek 
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betartsák a kifizetési határidőket, és jobban 
szavatolhatja a kedvezményezettek 
számára az időben történő kifizetést, vagy 
legalábbis a kártalanítást késedelmes 
kifizetés esetén.

eszközei között. Egy ilyen rendelkezés arra 
ösztönözheti a tagállamokat, hogy nagyobb 
mértékben betartsák a kifizetési 
határidőket, és jobban szavatolhatja a 
kedvezményezettek számára az időben 
történő kifizetést, vagy legalábbis a 
kártalanítást késedelmes kifizetés esetén.

Justification

Rendkívül fontos a kedvezményezetteknek adott kifizetések időzítése, úgy a mezőgazdasági 
vállalkozások mint más vállalkozások vagy szolgáltatók esetében. Ezért a helyi gazdaság 
védelme érdekében a kifizetendő összegeket szerepeltetni kell a vállalkozás eszközei között, 
amivel nagyobb biztonság érhető el.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, 
hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott műveletek ténylegesen 
megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő 
módon történik. A tagállamoknak továbbá 
meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és 
hatékonyan kezelniük kell a 
kedvezményezettek által elkövetett minden 
szabálytalanságot és kötelezettségszegést. 
Ezért alkalmazni kell az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet.

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak arányos intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel meggyőződnek arról, 
hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott műveletek ténylegesen 
megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő 
módon történik. A tagállamoknak továbbá 
meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és 
hatékonyan kezelniük kell a 
kedvezményezettek által elkövetett minden 
szabálytalanságot és kötelezettségszegést. 
Ezért alkalmazni kell az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletet.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni. A keretnek ki kell térnie a 
tagállamok adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kötelezettségeire, valamint a támogatás 
visszafizettetésére, csökkentésére és 
kizárására vonatkozó szabályokra. 
Ezenfelül rögzíteni kell az azokra a 
kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat, amelyek nem szükségszerűen 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódnak.

(38) Számos ágazati mezőgazdasági 
rendelet tartalmaz rendelkezéseket az 
ellenőrzésekre, visszavonásokra, 
csökkentésekre vagy a kifizetésekből való 
kizárásokra vonatkozó általános elvekkel, 
valamint a szankciók kivetésével 
kapcsolatban. Ezeket a szabályokat 
egyazon horizontális jogi keretbe kell 
foglalni, és azokat egyszerűsíteni kell. A 
keretnek ki kell térnie a tagállamok 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kötelezettségeire, valamint a 
támogatás visszafizettetésére, 
csökkentésére és kizárására vonatkozó 
szabályokra. Ezenfelül rögzíteni kell az 
azokra a kötelezettségekre vonatkozó 
ellenőrzési szabályokat, amelyek nem 
szükségszerűen támogatás kifizetéséhez 
kapcsolódnak. Amennyiben a hibaarányok 
elfogadható szinten vannak, a 
tagállamoknak arányos módon 
csökkenteniük kell a helyszíni 
ellenőrzéseket.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Fenn kell tartani az említett integrált 
rendszer fő elemeit, és különösen a 
számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket.

(41) Megfelelő szinten kell tartani az 
említett integrált rendszer fő elemeit, és 
különösen a számítógépes adatbázissal, a 
mezőgazdasági parcellák azonosítására 
szolgáló rendszerrel, a támogatási vagy 
kifizetési kérelmekkel, valamint a 
támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszerrel 
kapcsolatos rendelkezéseket, egyúttal 
figyelembe véve azt, hogy nem szabad 
indokolatlan adminisztratív terheket róni 
a mezőgazdasági termelőkre és az 
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igazgatási szervekre.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A 485/2008/EK rendelet értelmében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az uniós költségvetés 
pénzügyi érdekeinek hatékony védelme 
céljából és különösen azért, hogy 
ellenőrizzék az EMGA által finanszírozott 
műveletek hitelességét és megfelelőségét. 
Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében 
a megfelelő rendelkezéseket össze kell 
vonni egyazon jogi aktusba. Ezért a 
485/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni.

(44) A 485/2008/EK rendelet értelmében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az uniós költségvetés 
pénzügyi érdekeinek hatékony védelme 
céljából és különösen azért, hogy 
ellenőrizzék az EMGA által finanszírozott 
műveletek hitelességét és megfelelőségét. 
Az egyszerűség, áttekinthetőség és 
ésszerűség érdekében a megfelelő 
rendelkezéseket össze kell vonni egyazon 
jogi aktusba. Ezért a 485/2008/EK 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 

(57) A kölcsönös megfeleltetés rendszere 
bizonyos adminisztratív kötöttséget jelent a 
kedvezményezettek és a tagállami 
közigazgatási szervek számára, mivel 
nyilvántartásokat kell vezetni, 
ellenőrzéseket kell végezni és szükség 
esetén szankciókat kell kivetni. Az említett 
szankcióknak arányosaknak, 
hatékonyaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezek a szankciók nem 
sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb 
rendelkezéseiben megállapított más 
szankciókat. A következetesség érdekében 
helyénvaló a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket egyetlen jogi eszköz alá 
vonni. A(z) xxx/xxx/EU [DP] rendelet V. 
címében említett mezőgazdasági 
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kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés 
keretében alkalmazott szankciók kockázata 
alól. Az említett mentesség azonban nem 
sértheti az ágazati jogszabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek 
betartására vonatkozó kötelezettséget, 
valamint az e jogszabályok keretében 
végzett ellenőrzéseknek és szankcióknak 
való alávetés lehetőségét.

kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
ahhoz a haszonhoz képest, amely ezeknek 
a mezőgazdasági termelőknek a 
rendszerben tartásával jár. Egyszerűsítési 
okokból ezért ezeket a mezőgazdasági 
termelőket mentesíteni kell a kölcsönös 
megfeleltetés és főként annak ellenőrzési 
rendszere, illetve a kölcsönös megfeleltetés 
keretében alkalmazott szankciók kockázata 
alól.

Indokolás

A kisebb mezőgazdasági üzemek természetüknél fogva „zöldebbek” a nagyobb 
vállalkozásoknál.  A hatóságoknak minden esetben arra kell törekedniük, hogy csökkentsék a 
mezőgazdasági kistermelőkre és a családi kisgazdaságok modelljére háruló adminisztratív 
terheket, tekintettel azon társadalmi és kulturális előnyökre, amelyekkel hozzájárulnak a 
vidéki térségek életéhez.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A kölcsönös megfeleltetés 
eredményes végrehajtása érdekében a 
kedvezményezettek szintjén ellenőrizni 
kell a kötelezettségek betartását. Ha egy 
tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és 
nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást,
amennyiben az érintett összeg 100 EUR-
nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző 
hatóságnak a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy 
megtörtént-e az érintett meg nem felelés 

(60) A kölcsönös megfeleltetés 
eredményes végrehajtása érdekében a 
kedvezményezettek szintjén ellenőrizni 
kell a kötelezettségek betartását. Ha egy 
tagállam úgy határoz, él a lehetőséggel és 
nem alkalmaz csökkentést vagy kizárást, 
amennyiben az érintett összeg 100 EUR-
nál kevesebb, akkor az illetékes ellenőrző 
hatóságnak a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan ellenőriznie kell, hogy 
megtörtént-e az érintett meg nem felelés 
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orvoslása. orvoslása. A tagállamok a kölcsönös 
megfeleltetés rendszerének a 
mezőgazdasági tevékenységet folytató 
közösségeken belüli elfogadtatása és a 
mezőgazdasági termelőknek a 
követelmények végrehajtásába való 
nagyobb mértékű bevonása céljából 
létrehozhatnak egy első, nem súlyos 
kötelezettségszegések esetében 
alkalmazandó előzetes figyelmeztető
rendszert is. Ez öltheti figyelmeztető levél 
formáját, amely nyomán az érintett 
kedvezményezettnek korrekciós 
intézkedéseket kell végrehajtania, 
amelyeket a következő évben a tagállam 
nyomon követ.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) a vállalkozás vagy egy részének 
jelzálogként történő lefoglalása az uniós 
jogszabályokkal egymást követően 
többször ellentétesnek nyilvánított 
felhívásokon keresztül tévesen kiutalt 
finanszírozás miatt. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kifizető ügynökségek a tagállamok 
olyan külön erre a célra szánt szervezeti 
egységei vagy szervei, amelyek felelnek a 
4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett kiadásokkal való gazdálkodásért és 
azok ellenőrzéséért.

1. A kifizető ügynökségek a tagállamok 
vagy régiók olyan külön erre a célra szánt 
szervezeti egységei vagy szervei, amelyek 
az adott szervezeten belül felelnek a 4. 
cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett kiadásokkal való gazdálkodásért és 
azok ellenőrzéséért.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok létrehoznak egy rendszert, 
amelynek keretében tanácsadást nyújtanak 
a kedvezményezetteknek a 
földgazdálkodással és a gazdaságban 
folytatott gazdálkodással kapcsolatban (a 
továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadó 
rendszer), és amelynek működtetését egy 
vagy több kijelölt szerv látja el. A kijelölt 
szervek egyaránt lehetnek köz- és 
magánjogi szervek.

1. A tagállamok vagy a régiók létrehoznak 
egy rendszert, amelynek keretében 
tanácsadást nyújtanak a 
kedvezményezetteknek a 
földgazdálkodással és a gazdaságban 
folytatott gazdálkodással kapcsolatban (a 
továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadó 
rendszer), és amelynek működtetését egy 
vagy több kijelölt szerv látja el. A kijelölt 
szervek egyaránt lehetnek köz- és 
magánjogi szervek, amelyek lehetőleg 
kapcsolatban állnak akadémiai 
intézetekkel vagy kutatóközpontokkal.  

Indokolás

Tekintettel a KAP regionalizálására, nem tűnik szerencsésnek egyetlen nemzeti szintű 
szervezet megbízása, különösen ha az ország területe annak nagysága miatt nagyon eltérő 
geomorfológiai, talaj- és éghajlati, gazdálkodási és kulturális jellemzőkkel rendelkezik. 
Továbbá inkább racionalizálni kell a tevékenységet, közvetlen kapcsolatot létesítve 
akadémiákkal és kutatóintézetekkel, ezáltal is közelebb hozva a kutatókat a gazdaságok 
problémáihoz.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a mezőgazdasági üzemek gazdasági 
tevékenységének fenntartható fejlődése a 
vidékfejlesztési programokban javasolt 
valamennyi intézkedéssel összhangban, 
ideértve az üzem korszerűsítését, a 
versenyképességre való törekvést, az 
ellátási lánc integrációját, az innovációt 
és a piaci orientációt;
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállami hatóság elsősorban
elektronikus úton látja el a potenciális
kedvezményezettet a kiválasztott
hatóságok megfelelő jegyzékével.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
fokozott népszerűsítése révén a 
kedvezményezettekkel meg kell ismertetni 
a rendszer igénybevételével általuk
elérhető előnyöket.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
4%-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 

1. A Bizottság a program jóváhagyására 
vonatkozó határozat elfogadását követően 
a teljes programozási időszakra 
vonatkozóan egy kezdeti előfinanszírozási 
összeget folyósít a tagállamnak. Ez a 
kezdeti előfinanszírozási összeg az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
7%-át jelenti. A költségvetési 
lehetőségektől függően az összeg 
folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 
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2%-át jelenti. 3%-át jelenti.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek az intézkedések következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást 
nyújtanak az Unión belül és kívül annak 
érdekében, hogy átfogó kép alakuljon ki az 
adott szakpolitikáról; az információt 
speciális célkitűzésekre vonatkozóan is 
gyűjthetik, és csak egy bizonyos terület 
kérdéseinek és problémáinak kezelése 
vonatkozásában, illetve csak egy adott 
földrajzi területre korlátozva is. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csökkenti a helyszíni 
ellenőrzések gyakoriságát azon 
tagállamokban, ahol a tanúsító szerv által 
kidolgozott, a mögöttes ügyletek 
jogszerűségére és szabályosságára 
vonatkozó vélemény azt mutatja, hogy a 
hibaarány elfogadható szinten van.

Indokolás

A Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzések számát csökkenteni kell, amikor a 
jogszerűséget és szabályosságot vizsgáló audit azt mutatja, hogy a hibaarány elfogadható 
szinten van. Ez remélhetőleg csökkenti majd az ilyen ellenőrzésekhez fűződő költségeket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha azonban az érintett tagállamtól 
független okokból a visszafizetésre nem 
került sor az első albekezdésben 
megállapított határidőn belül, a 
visszafizetendő összeg pedig meghaladja 
az 1 millió eurót, a Bizottság – a tagállam 
kérésére – az eredeti határidő legfeljebb 
50%-ával meghosszabbíthatja a határidőt.

Módosítás 23

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, 
legkésőbb 24 hónappal azt követően, hogy 
az illetékes nemzeti hatóság a 
visszafizetendő összegeket a záró 
ellenőrzési jelentés vagy hasonló 
dokumentum alapján meghatározta, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok hatékony irányítási és 
ellenőrzési rendszereket hoznak létre az 
uniós támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében.

2. A tagállamok hatékony, arányos,
kockázatalapú és a rendeltetési régiók 
speciális szükségleteinek megfelelő 
rugalmas irányítási és ellenőrzési 
rendszereket hoznak létre az uniós 
támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
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érdekében. A tagállamok kötelessége, 
hogy irányítási és ellenőrzési 
rendszereiket nemzeti koordinációs 
szervük révén, a kifizető ügynökségeik 
által a 7. cikk (3) bekezdése értelmében 
készített közlemények alapján az egyedi 
regionális sajátosságokhoz igazítsák. 

Módosítás 25

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 a 
legmagasabb hibaarányokra is. A helyszíni 
ellenőrzések számát a kockázatokhoz 
mérten arányosan csökkentik, annak 
érdekében, hogy mérsékeljék a 
hatóságokra és a mezőgazdasági 
termelőkre háruló adminisztratív terheket.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok figyelmeztető rendszert 
alakíthatnak ki, amely lehetővé teszi a 
nem megfelelően teljesítő 
kedvezményezettek számára, hogy még az 
esetleges közigazgatási szankció 
kiszabását megelőzően orvosolják a 
szabálytalanságokat. Amennyiben 
valamely tagállam úgy dönt, hogy él ezzel 
a lehetőséggel, az illetékes hatóság először 
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figyelmeztető levélben értesíti a 
kedvezményezettet a vizsgálatról és arról, 
hogy korrekciós intézkedéseket kell 
hoznia. Az illetékes hatóság ezenkívül a 
következő évben is megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a kedvezményezett 
orvosolta-e a szóban forgó meg nem 
felelés következményeit.
E figyelmeztető rendszer csak abban az 
esetben alkalmazható, ha első alkalommal 
kerül sor jogsértésre, valamint ha az a 
99a. cikk szerinti kritériumok értelmében 
nem tekinthető „súlyosnak” és annak 
„mértéke” szigorúan a megfelelés 
elmulasztásáért felelős kedvezményezett 
gazdaságára korlátozódik.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 
szabályokat a II. mellékletben szereplő, az 
uniós jog keretébe tartozó, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, 
valamint a földterület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozó, nemzeti 
szintű előírások képezik, és azok a 
következő területekre terjednek ki:

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 
szabályokat a II. mellékletben szereplő, az 
uniós jog keretébe tartozó, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, 
valamint a földterület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozó, nemzeti 
szintű, a régiók javaslata alapján készült 
és a helyi területi sajátosságokkal 
összhangban levő előírások képezik, és 
azok a következő területekre terjednek ki:
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják valamennyi 
mezőgazdasági terület, többek között a 
termelésből kivont termőterületek jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotának 
fenntartását. A tagállamok a II. melléklet 
alapján meghatározzák a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan a kedvezményezettek által 
betartandó, nemzeti vagy adott esetben
regionális szintű, tudományos adatokkal 
alátámasztott értékelések alapján 
kidolgozott minimális előírásokat, 
figyelembe véve az érintett területek olyan 
egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az 
éghajlati viszonyok, a meglévő 
gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a 
táj meghatározása és változása, például 
nagy természeti katasztrófákat – árvizeket 
vagy tűzvészeket követően is, a vetésforgó, 
a gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságok 
szerkezete.  A tagállamok nem 
határozhatnak meg olyan 
minimumkövetelményeket, amelyek nem 
szerepelnek a II. mellékletben.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy igénybe veszi az első albekezdésben 
meghatározott lehetőséget, akkor az 
illetékes hatóság a következő évben a 
kedvezményezettek egy mintájára 
vonatkozóan megteszi az annak 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, 
hogy megtörtént-e az előírások 

törölve
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megsértésének a kedvezményezett általi 
orvoslása. A ténymegállapításról és az 
előírások megsértését orvosoló 
intézkedések meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségről értesíteni kell a 
kedvezményezettet.

Indokolás

Úgy vélem, az Európai Bizottság jó megoldást javasol, amikor a nyomon követési 
ellenőrzések eltörlését kéri kisebb jogsértések esetén. Ugyanakkor azon megoldást illetően, 
amely a kedvezményezettek egy kijelölt csoportjára (minta) korlátozná a „de minimis” 
szabály hatálya alá tartozó ellenőrzéseket, azon a véleményen vagyunk, hogy az egyszerűsítés 
keretében teljes mértékben el kell törölni a „de minimis" szabály hatálya alá tartozó 
jogsértésekkel kapcsolatos ismételt ellenőrzéseket.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10%-ot tarthatnak 
vissza.

A tagállamok a 99. cikkben említett 
csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10%-ot tarthatnak 
vissza. Az e bekezdésben említett források 
adott esetben az illetékes régióknál 
maradnak, és vidéki infrastrukturális 
beruházásokhoz használhatók fel. 

Indokolás

Az egyes kedvezményezettek nem megfelelő magatartása miatt keletkező forrásokat, – amelyek 
veszélyeztethetik a különböző szintű regionális közösségek által kezdeményezett tevékenységek 
sikerét – a befolyt összegek speciális rendeltetésére vonatkozó előírásoknak megfelelően újra 
be kellene fektetni az adott közösség hasznára. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 99. cikkben említett A tagállamok a 99. cikkben említett 
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csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 10%-ot tarthatnak 
vissza.

csökkentések és kizárások alkalmazásából 
eredő összegekből 25%-ot tarthatnak 
vissza.

Indokolás

Nem látom értelmét e változtatásnak a Bizottság részéről (az összeg 10%-ról 25%-ra 
emelkedett). A jelenlegi szabályozás (a 73/2009/EK rendelet 25. cikke) lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy a csökkentések alkalmazásából eredő összegekből 25%-ot 
visszatartsanak.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) kiegyensúlyozott területi fejlődés, 
középpontban a vidékfejlesztéssel, a 
növekedés előmozdításával és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.

(c) kiegyensúlyozott, legalább regionális 
alapú területi fejlődés, középpontban a 
vidékfejlesztéssel, a növekedés és a 
társadalmi mobilitás előmozdításával, a 
demográfiai dinamikával, az 
elnéptelenedéssel, a jövedelemmel és a 
szegénység visszaszorításával a vidéki 
területeken.
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