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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretre irányuló javaslattal 
együtt benyújtott egy rendeletcsomagot is, amelyben a 2014–2020-as időszakra szólóan 
körvonalazta a közös agrárpolitika (KAP) jogalkotási keretét. A keret három fő kihívást említ, 
nevezetesen: 1) életképes élelmiszer-termelés; 2) a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás és az éghajlatváltozás elleni fellépés; és 3) kiegyensúlyozott területi fejlődés. A 
Bizottság kijelenti, hogy a KAP mindkét pillére alapvető fontosságú a fenti – az európai 
régiók és területek számára is jelentős aggodalomra okot adó – kihívásokra történő megfelelő 
válaszadáshoz. A tisztességes és fenntartható forráselosztást a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó új szabályoknak kell biztosítaniuk. 

Az előadó teljes mértékben támogatja a gazdálkodók számára történő közvetlen kifizetések 
nagyralátó „zöldebbé tételének” gondolatát, amely a válaszok egyike lehet a jelenlegi 
környezeti és szociális kihívásokra.  Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a javaslat jelenlegi 
formájában nem elég erős ahhoz, hogy kiváltsa a fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerekre való áttérést, holott a vidéki területeken azok kulcsfontosságúak a fenntartható 
területi fejlődés szempontjából. E tekintetben az előadó olyan intézkedések végrehajtását 
javasolja, amelyek jobban tekintetbe veszik az európai vidéki területeket.

A regionális fejlesztés kérdésében az előadó felhív a vidékfejlesztés pótlólagos támogatására 
elkülönített éves nemzeti küszöbösszegek emelésére. A gondolatmenetet folytatva az előadó 
ellenezi a vidékfejlesztésre szánt összegek bármiféle csökkentését.

MÓDOSÍTÁS:

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
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 

(5) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása, 
valamint a verseny torzulása és a 
mezőgazdasági termelők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni az alábbiak tekintetében: az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves 
nemzeti felső határok rögzítése, a 
támogatási jogosultságok kiosztása iránti 
kérelmekre vonatkozó szabályok 
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elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlat és a környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok
meghatározása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

elfogadása; a nem aktivált támogatási 
jogosultságoknak a nemzeti tartalékba való 
visszautalására vonatkozó intézkedések 
elfogadása, a nemzeti hatóságok 
támogatási jogosultságok átruházásáról 
szóló értesítésével kapcsolatos 
követelmények, valamint a szóban forgó 
értesítésre vonatkozó határidő 
meghatározása, az éghajlatváltozást fékező
és enyhítő, a környezetet oltalmazó fejlett 
fenntartható és előnyös gazdálkodási 
rendszer alkalmazása címén nyújtott 
támogatásra vonatkozó éves felső határ
megállapítása, a hátrányos természeti 
adottságú területekre vonatkozó támogatás 
esetében alkalmazandó éves felső határok 
megállapítása, a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatásra 
vonatkozó éves felső határok 
megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatásra vonatkozó éves felső 
határok megállapítása, a termeléstől függő 
önkéntes támogatás keretében hozott 
döntések értékelésére és jóváhagyására 
vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályok 
elfogadása, az engedélyezési eljárással és a 
termelők értesítésével kapcsolatos 
szabályok elfogadása a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
alkalmazásában a földterület és a fajták 
engedélyezésével kapcsolatban, a gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatás 
összegére vonatkozó csökkentés 
kiszámításának szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések, valamint az általános 
értesítési követelményekkel kapcsolatos 
szabályok elfogadása. E hatásköröket a 
Bizottságnak a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolnia.

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerek, a környezetgazdálkodás és az 
éghajlatváltozás hatásai enyhítésének 
regionális szintű támogatására e rendelet 
alapján történő kifizetések rendszere 
kiegészíthető a regionális hatóságok és a 
gazdálkodók közötti területi 
egyezségekkel. A területi egyezségek 
alapján nagy léptékű specifikus ösztönző 
intézkedések születhetnek, amelyeknek 
végrehajtására kollektív módon kerül sor 
az erre alkalmas mezőgazdasági 
földterületeken, a vízkészletek, a 
biodiverzitás és a talaj védelme céljából, a 
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helyi sajátosságok és közös, mérhető 
célkitűzések alapján.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termelést és a 
mezőgazdasági termelőket érintő 
szükséghelyzetekben vagy természeti 
katasztrófák esetén a Bizottság – e 
rendelet előírásaitól eltérve – meghozhatja 
az egyedi problémák megoldásához 
szükségesnek és indokoltnak ítélt 
intézkedéseket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk nem alkalmazandó az Uniónak 
a Szerződés 349. cikkében meghatározott 
régióira (a továbbiakban: legkülső régiók), 
valamint az 1405/2006/EK rendeletnek 
megfelelően a kisebb égei-tengeri 
szigeteknek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre.

A 10. és a 11. cikk nem alkalmazandó az 
Uniónak a Szerződés 349. cikkében 
meghatározott régióira (a továbbiakban: 
legkülső régiók), valamint az 
1405/2006/EK rendeletnek megfelelően a 
kisebb égei-tengeri szigeteknek nyújtott 
közvetlen kifizetésekre.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Aktív mezőgazdasági termelő Közvetlen kifizetésekből való kizárás
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai és gazdasági 
jellemzőik és regionális mezőgazdasági 
potenciáljuk vagy intézményi, illetve 
igazgatási struktúrájuk alapján 
meghatározzák a régiókat.

(1) A tagállamok 2013. augusztus 1-jét 
megelőzően úgy dönthetnek, hogy az 
egységes támogatási rendszert regionális 
szinten alkalmazzák. Ebben az esetben a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok, 
például agronómiai, gazdasági és 
környezeti jellemzőik és regionális 
mezőgazdasági potenciáljuk vagy 
intézményi, illetve igazgatási struktúrájuk 
alapján meghatározzák a régiókat. A régiók 
közötti jelentős kifizetésbeli eltérések 
kiküszöbölése végett az egyes támogatási 
rendszereket és az alapjukat képező 
meghatározásokat környezeti és 
társadalmi-gazdasági hatásaik 
szempontjából előzetesen értékelni kell.

Indokolás

Nagy a veszélye annak, hogy a helyi és regionális fejlesztési erőfeszítések hátrányt szenvednek 
vagy lefékeződnek, ha a jövőbeli kifizetések továbbra is a történeti jellegű – méltánytalan és 
fenntarthatatlan forráselosztást eredményező – kifizetések módjára folytatódnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
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A fenntartható fejlett mezőgazdasági 
rendszerek, a környezetgazdálkodás és az 
éghajlatváltozás hatásai enyhítésének 
regionális szintű támogatására a 20. és 
29. cikk alapján történő kifizetések 
rendszere a 33. cikkben meghatározott 
30% erejéig kiegészíthető a regionális 
hatóságok és a gazdálkodók közötti 
területi egyezségekkel. A területi 
egyezségek alapján nagy léptékű 
specifikus ösztönző intézkedések 
születhetnek, amelyeknek végrehajtására 
kollektív módon kerül sor az erre 
alkalmas mezőgazdasági földterületeken, 
a vízkészletek, a biodiverzitás és a talaj 
védelme céljából, a helyi sajátosságok és 
közös, mérhető célkitűzések alapján.
(új cikként beillesztendő a 29. cikk elé)

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a mezőgazdasági termelőknek, akik 
részt kívánnak venni a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben, 2014. 
október 15-ig erre vonatkozó kérelmet kell 
benyújtaniuk.

Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik részt kívánnak venni a mezőgazdasági 
kistermelői támogatási rendszerben, erre 
vonatkozó kérelmet kell benyújtaniuk a 
tagállamok által megállapítandó 
határidőig, de legkésőbb:
(1) 2014. október 15-ig, 2014-től kezdődő 
hatállyal,
vagy
(2) 2015. október 15-ig, 2015-től kezdődő 
hatállyal.
A tagállamok által meghatározott időpont 
azonban nem előzheti meg az 
alaptámogatási rendszerre vonatkozó 
kérelem benyújtására rendelkezésre álló 
időtartam utolsó napját.
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Indokolás

Az új rendszer alkalmazásának első éve problémás lehet mind a mezőgazdasági termelők, 
mind pedig a hatóságok számára, különösen azon tagállamokban, amelyek eddig nem 
alkalmaztak jogosultságokon alapuló rendszert. A mezőgazdasági termelőknek két különböző, 
ismeretlen rendszer között kellene választaniuk. Ezért annak biztosítása érdekében, hogy a 
mechanizmus elérje célját, a pénzügyi tervben legalább még egyszer lehetővé kell tenni a 
mezőgazdasági kistermelői rendszerbe való belépést.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a szükséghelyzet esetén 
szükséges és indokolható, egyedi 
problémák megoldására szolgáló 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja mezőgazdasági termelést és a 
mezőgazdasági termelőket érintő
szükséghelyzet és természeti katasztrófa 
esetén szükséges és indokolható, egyedi 
problémák megoldására szolgáló 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 56. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.
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Cím A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések
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