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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogi aktus 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A közvetlen kifizetések önkéntes 

modulációjának az összes tagállamban 

egységesen történı végrehajtása 

érdekében a Bizottságnak indokolt 

hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a 

Szerzıdés 291. cikkével összhangban 

végrehajtási aktusokat fogadjon el. 

Amennyiben az elıírások kifejezetten 

másként nem rendelkeznek, a Bizottság a 

szóban forgó végrehajtási aktusokat a(z) 

…-ról/-rıl szóló XX/XXXX/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel összhangban fogadja el [a 

jelenleg az Európai Parlament és a 

Tanács általi megvitatás tárgyát képezı, 

az EUMSz. 291. cikkének (3) 

bekezdésében említett ellenırzési 

mechanizmusokra vonatkozó rendelet 

elfogadását követıen kerül kiegészítésre]. 

(3) A 378/2007/EK rendelet érintett 

tagállamokbeli egységes végrehajtási 

feltételeinek garantálása érdekében a 

végrehajtási hatáskört át kell ruházni a 

Bizottságra, biztosítva az önkéntes 

modulációnak a vidékfejlesztési 

programozásba történı integrációját és az 

önkéntes modulációra vonatkozó 

pénzgazdálkodást. Ezeket a hatásköröket 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenırzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel
1
 

összhangban kell gyakorolni. 

 __________________ 

 
1
 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat- módosító jogi aktus 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az önkéntes moduláció hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében a 

Bizottságnak végrehajtási aktusok 

segítségével meg kell határoznia az 

önkéntes moduláció alkalmazásából 

származó nettó összegeket. A tervezett 

végrehajtási aktusok természeténél fogva 

a Bizottságnak ezeket az aktusokat 

bizottság segítsége nélkül kell elfogadnia. 

(4) Az önkéntes moduláció hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében és 

ezen aktusok különleges jellege folytán a 

Bizottságnak végrehajtási aktusok 

segítségével kell meghatároznia az 

önkéntes moduláció alkalmazásából 

származó nettó összegeket.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogi aktus 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ugyanebbıl az okból a Bizottságot fel 

kell hatalmazni végrehajtási aktusok 

elfogadására az Európai Mezıgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

szóló, 2005. szeptember 20-i 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 91c. 

cikkével létrehozott vidékfejlesztési 

bizottság segítségével, az önkéntes 

modulációnak a vidékfejlesztési 

programozásba történı integrációjának 

biztosítása érdekében. A Bizottságot 

ezenfelül fel kell hatalmazni végrehajtási 

aktusok elfogadására a közös 

agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 

2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi 

rendelet 42d. cikke (1) bekezdésével 

létrehozott, mezıgazdasági alapok 

bizottságának segítségével, az önkéntes 

modulációra vonatkozó pénzgazdálkodás 

biztosítása érdekében. 

törölve 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az önkéntes moduláció hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében a 

tanácsadó bizottsági eljárást kell 

használni az önkéntes modulációra 

vonatkozó pénzgazdálkodásra irányuló 

különös rendelkezések elfogadására. 

Indokolás 

A tanácsadó bizottsági eljárás használata esetében indokolást kell adni. 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
378/2007/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(1) Az önkéntes moduláció 

alkalmazásából származó nettó összegeket 

a Bizottság állapítja meg végrehajtási 

aktusok révén, bizottság segítsége nélkül, 

az alábbiak alapján:” 

„(1) Az önkéntes moduláció 

alkalmazásából származó nettó összegeket 

a Bizottság állapítja meg végrehajtási 

aktusok révén az alábbiak alapján:” 

Indokolás 

Abban az esetben, amikor nincs hivatkozás a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre, hallgatólagosan magától értıdik, hogy a Bizottság a bizottság nélkül lép fel.  

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 2 pont 
378/2007/EK rendelet 

6 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„6. cikk „6. cikk 
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(1) A Bizottság az 1698/2005/EK rendelet 

91c. cikkében említett eljárással 

összhangban végrehajtási aktusok révén 

rendelkezéseket fogad el az önkéntes 

modulációnak a vidékfejlesztési 

programozásba történı integrációjára 

vonatkozóan. 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 

különös rendelkezéseket fogad el az 

önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési 

programozásba történı integrációjára 

vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 6a. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett vizsgálati 

eljárással összhangban fogadják el. 

(2) A Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 

42d. cikke (3) bekezdésében említett 

eljárással összhangban végrehajtási 

aktusok révén különös rendelkezéseket 

fogad el az önkéntes modulációra 

vonatkozó pénzgazdálkodásra 

vonatkozóan.” 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 

különös rendelkezéseket fogad el az 

önkéntes modulációra irányuló 

pénzgazdálkodásra vonatkozóan. Ezeket a 

végrehajtási aktusokat a 6a. cikk (2) 

bekezdésének második albekezdésében 

említett tanácsadó bizottsági eljárással 

összhangban fogadják el.” 

Indokolás 

Standard szöveg kerül beillesztésre annak pontos meghatározása érdekében, hogy melyik 

eljárás melyik különös rendelkezésnek felel meg. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 2 a pont (új) 
378/2007/EK rendelet 

6 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „6a. cikk 

 (1) A Bizottság munkáját az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 90. 

cikkével létrehozott Vidékfejlesztési 

Bizottság segíti. Az említett bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minısül.  

 Az erre a bekezdésre történı 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni. 

 (2) A Bizottság munkáját az 

1290/2005/EK tanácsi rendelet 41. 

cikkével létrehozott Mezıgazdasági 

Alapok Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 
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182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minısül.  

 Az erre a bekezdésre történı 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 

cikkét kell alkalmazni.” 

Indokolás 

Standard szöveg kerül beillesztésre a megfelelı, már létrehozott bizottságokra való hivatkozás 

érdekében. Ez a módosítás a végrehajtási aktusok általános megszövegezésének sablonjából 

származik. 

 

 


