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Módosítás 21
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendeletnek – amennyiben az 
célszerű – olyan mentességeket kell 
előírnia, amelyeket vis maior esetén, 
rendkívüli körülmények között, valamint a 
regionális jogalkotó hibájából történő, a 
kedvezményezetteknek pedig fel nem 
róható programozási hibák esetén 
alkalmazni kell. A mezőgazdasági 
szabályozással kapcsolatban a vis maior 
fogalmát a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően kell 
értelmezni.

Or. it

Módosítás 22
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan

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. 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.

Or. ro
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Módosítás 24
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az akkreditált kifizető 
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.

(13) Az akkreditált kifizető 
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 tagállamok és a KAP 
végrehajtásában érintett 
kedvezményezettek személyzeti és 
adminisztratív költségeit ugyanezen 
kifizető ügynökségeknek kell viselniük.

Or. it

Módosítás 25
Seán Kelly

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 

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

nyomon követésének megkönnyítéséhez, 
valamint természeti katasztrófák esetén a 
támogatás kellő időben történő 
felméréséhez és biztosításához szükséges 
eszközökkel.

Or. en

Módosítás 26
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A vidékfejlesztési programok 
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.

(23) A vidékfejlesztési programok 
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.

Or. en

Módosítás 27
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 

(37) Az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeinek védelme céljából a 
tagállamoknak arányos intézkedéseket kell 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 28
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

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 
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ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 29
Seán Kelly

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 
igazgatási szervekre.

Or. en

Módosítás 30
Seán Kelly

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 

(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 
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a megfelelő rendelkezéseket össze kell 
vonni egyazon jogi aktusba. Ezért a 
485/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni.

ésszerűség érdekében a megfelelő 
rendelkezéseket össze kell vonni egyazon 
jogi aktusba. Ezért a 485/2008/EK 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Or. en

Módosítás 31
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén legkésőbb 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 32
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 

törölve
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európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezései csak akkor lesznek 
működőképesek a kölcsönös megfeleltetés 
keretében, ha azokat valamennyi tagállam 
teljes mértékben végrehajtja, méghozzá 
egyértelmű kötelezettségeket 
megfogalmazva a mezőgazdasági 
termelőkre vonatkozóan. Az irányelv 
értelmében a követelményeket a 
gazdaságok szintjén fokozatosan, egy 
ütemtervet követve kell bevezetni, és az 
integrált növényvédelmi alapelveket 
legkésőbb 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 33
Seán Kelly

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 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 

(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 
kistermelői támogatási rendszerben részt 
vevő mezőgazdasági termelőktől a 
kölcsönös megfeleltetés rendszere által 
elvárt erőfeszítések túlzottnak tűnhetnek 
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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.

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.

Or. en

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 34
Giommaria Uggias

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, hogy 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, hogy 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 az első, nem súlyos 
kötelezettségszegések esetében 
alkalmazandó előzetes figyelmeztető 
rendszert is. Ez öltheti figyelmeztető levél 
formáját, amely nyomán az érintett 
kedvezményezettnek korrekciós 
intézkedéseket kell elfogadnia, amelyeket 
a következő évben a tagállam ellenőriz.

Or. it

Módosítás 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Módosítás 36
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az illetékes tagállami hatóság, 
elsősorban elektronikus úton látja el a 
potenciális kedvezményezettet a 
kiválasztott hatóságok megfelelő 
jegyzékével.

Or. it

Módosítás 37
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Módosítás 38
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 2 
%-át jelenti.

folyósítását legfeljebb három részletben 
lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett 
programhoz nyújtott EMVA-hozzájárulás 2 
%-át jelenti.

Or. pt

Módosítás 39
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egynél több vidékfejlesztési 
programot benyújtó tagállamok a 
költségvetési kötelezettségvállalást követő 
második év december 31-ig fel nem 
használt, egy vagy több vidékfejlesztési 
programból származó összeget 
elszámolhatják egyéb vidékfejlesztési 
programban adott határidőn túl elköltött 
összegekkel. Ha az elszámolást követően 
marad visszavonandó összeg, az a 
kifizetést késedelmesen teljesítő 
vidékfejlesztési programot terheli 
arányosan.

Or. pt

Módosítás 40
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

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 

törölve



AM\913502HU.doc 15/22 PE496.479v01-00

HU

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.

Or. pt

Módosítás 41
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek 
megfelelően vagy a Szerződés 287. cikke 
szerint végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket 
tarthat a tagállamokban különösen az 
alábbiak ellenőrzése érdekében:

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek 
megfelelően vagy a Szerződés 287. cikke 
szerint végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság – rendkívüli 
körülmények esetén – helyszíni 
ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban 
különösen az alábbiak ellenőrzése 
érdekében:

Or. en

Módosítás 42
Seán Kelly

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 
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kidolgozott, a mögöttes ügyletek 
jogszerűségére és szabályosságára 
vonatkozó vélemény azt mutatja, hogy a 
hibaarány elfogadható szinten van.

Or. en

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 43
Seán Kelly

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

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.

Or. en

Módosítás 44
Luís Paulo Alves

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 

(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel,
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szabálytalanság fennállásának első 
jelzését követő egy éven belül, és a 
vonatkozó összegeket bevezetik a kifizető 
ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.

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.

Or. pt

Módosítás 45
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az érintett tagállam viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
50%-ban az érintett tagállam, 50%-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy a 
tagállamnak a 60. cikknek megfelelően 
visszafizettetési eljárást kell lefolytatnia.

Or. pt

Módosítás 46
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok hatékony irányítási és 
ellenőrzési rendszereket hoznak létre az 

(2) A tagállamok hatékony, arányos, 
kockázatalapú és a rendeltetési régiók 
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uniós támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében.

speciális szükségleteinek megfelelően 
rugalmas irányítási és ellenőrzési 
rendszereket hoznak létre az uniós
támogatási programokat irányító 
jogszabályok betartásának biztosítása 
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.

Or. it

Módosítás 47
Seán Kelly

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.

Or. en

Módosítás 48
Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Adott esetben az integrált rendszer 
magában foglal egy, az 1760/2000/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 
valamint a 21/2004/EK tanácsi rendelettel
összhangban, az állatok azonosítására és 
nyilvántartására létrehozott rendszert is.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel a 21/2004/EK rendelet végrehajtásához fűződő nehézségekre, ennek nem szabad az 
integrált irányítási és ellenőrzési rendszer részét képeznie.

Módosítás 49
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 61. cikk (1) bekezdése szerinti 
adminisztratív ellenőrzések befejezését 
követően, a tagállamok – a (2) bekezdéstől 
eltérve – a túlfizetés kockázatának 
figyelembevételével dönthetnek úgy, hogy 
a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 
xxxx/yyyy/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. fejezetének III. 
címében szereplő kifizetés legfeljebb 50%-
áig, a 68. cikk (2) bekezdésében említett 
vidékfejlesztési támogatás esetében pedig 
annak legfeljebb 75%-áig kifizetést 
eszközölnek. Ez esetben az intervenció 
vagy intervenciók valamennyi 
kedvezményezettjét azonos százalékarányú 
kifizetés illeti meg.

Or. it
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Módosítás 50
Giommaria Uggias

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 
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.
Ez a figyelmeztető rendszer csak abban az 
esetben alkalmazható, ha 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.

Or. it

Módosítás 51
Seán Kelly

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

E rendszereknek, és különösen a sertések 
azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 
2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi 
irányelvvel, valamint az 1760/2000/EK 
rendelettel és a 21/2004/EK rendelettel 
összhangban az állatok azonosítására és 
nyilvántartására létrehozott rendszernek 
kompatibilisnek kell lennie az e rendelet 
V. címének II. fejezetében említett 
integrált rendszerrel.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel a 21/2004/EK rendelet végrehajtásához fűződő nehézségekre, ennek nem szabad az 
integrált irányítási és ellenőrzési rendszer részét képeznie.

Módosítás 52
Czesław Adam Siekierski

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

törölve

Or. en
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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 53
Czesław Adam Siekierski

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 25%-ot tarthatnak 
vissza.

Or. en

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.


