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Határozatra irányuló javaslat 

– 

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására 

vonatkozó szabályok tekintetében történı módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 43. cikke (2) 
bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követıen, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja. 
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▌ 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

mivel: 

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a mezıgazdasági termelık részére meghatározott 
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott 
közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2007. március 27-i 378/2007/EK tanácsi rendelet3 
hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtására. 

(2) A Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésének következményeként a 378/2007/EK 
rendelet szerint a Bizottságra ruházott hatásköröket indokolt az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 290. és 291. cikkével összhangba hozni. 

(3) A 378/2007/EK rendelet érintett tagállamokban való végrehajtása egységes 

feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni. 

(4) A különös rendelkezéseknek az önkéntes moduláció vidékfejlesztési programozásba 

történı integrációja és az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodás 

tekintetében való elfogadására vonatkozó végrehajtási 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 rendeletnek
4
 megfelelıen 

kell gyakorolni. 

(5) A Bizottságnak – végrehajtási jogi aktusok révén, és ezen aktusok különleges 

jellege folytán a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül – meg kell határoznia 
az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket. 

(6) Ezért a 378/2007/EK rendeletet ennek megfelelıen módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 378/2007/EK rendelet a következıképpen módosul: 

1. a 4. cikk (1) bekezdésében a bevezetı szöveg helyébe a következı szöveg lép: 

                                                                                                                                                         
1 HL C 132., 2011.5.3., 87. o. 
2  Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i álláspontja. 
3 HL L 95., 2007.4.5., 1. o.  
4
  HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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„(1) Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket a Bizottság 
állapítja meg végrehajtási jogi aktusok révén, a 6a. cikk alkalmazása nélkül az 
alábbiak alapján:”; 

2. a 6. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„6. cikk 

(1) A Bizottság ▌ végrehajtási jogi aktusok révén különös rendelkezéseket fogad 
el az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történı 
integrációjára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6a. cikk (1) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

(2) A Bizottság ▌ végrehajtási jogi aktusok révén különös rendelkezéseket fogad 
el az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodást illetıen. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 6a. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”; 

3. a szöveg a következı cikkel egészül ki: 

„6a. cikk 

(1) A Bizottságot az 1698/2005/EK tanácsi rendelettel létrehozott vidékfejlesztési 

bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet
∗∗∗∗ értelmében vett bizottságnak 

minısül.  

Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

(2) A Bizottságot az 1290/2005/EK tanácsi rendelettel létrehozott mezıgazdasági alapok 

bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak 

minısül. 

Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

______________ 

∗∗∗∗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 rendelet (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.).”. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon 
lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 
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Kelt …,  

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök   az elnök 

 

Or. en 

 


