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14.10.2020 A8-0199/215

Módosítás 215
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az EMVA-ból és az EMGA-ból 
nyújtott támogatások nagyobb mértékű 
elszámoltathatóságának és 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak az integrált igazgatási és 
kontrollrendszeren keresztül további 
információkat kell gyűjteniük a 
tulajdonosi struktúrákról. A 
földkoncentráció és a tulajdonosi 
struktúrák nyomon követésének, valamint 
az esetleges összeférhetetlenségek, 
korrupció és csalárd magatartás 
kivizsgálásának megkönnyítése érdekében 
a kedvezményezetteknek adott esetben fel 
kell tüntetniük anyavállalatuk vagy 
leányvállalataik kilétét. A kérelmezőknek 
az adminisztratív terhek minimálisra 
csökkentése érdekében segítséget kell 
nyújtani, például előre kitöltött 
igénylőlapok és a megfelelő adatokhoz 
való hozzáférés révén.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Módosítás 216
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) Miután az Európai Parlament 
nagyobb átláthatóságot kért a 
mezőgazdasági földterületek elosztásával 
és a földtulajdon koncentrációjával 
kapcsolatban1a, amely hatással van a 
mezőgazdasági termelők földhöz jutására, 
valamint az ombudsman1b és a 
Számvevőszék véleménye után, miszerint 
fel kell deríteni a KAP 
kedvezményezettjeihez kapcsolódó 
tulajdonosi szerkezeteket az uniós 
forrásokkal kapcsolatos esetleges 
csalásokkal és visszaélésekkel 
összefüggésben, és tekintettel arra, hogy a 
rendelkezésre álló statisztikák1c 
korlátozott képet adnak a mezőgazdasági 
üzemek tulajdonosairól és ellenőrzéséről; 
A nagyarányú földszerzések és a 
földtulajdon koncentrációja hatóságok 
általi nyomon követésének 
megkönnyítése, valamint az EMVA-ból és 
az EMGA-ból nyújtott támogatások 
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nagyobb mértékű elszámoltathatóságának 
és átláthatóságának biztosítása érdekében 
ezért a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó 
információkat is nyilvánosságra kell 
hozni. A KAP-alapok kedvezményezettjei 
a tagállamok által utólagosan közzétett 
listájának adott esetben lehetővé kell 
tennie az anyavállalatok azonosítását is. 
Ez jelentősen hozzájárulna a tulajdonosi 
struktúrák nyomon követéséhez, és 
megkönnyítené az esetleges 
összeférhetetlenségek, a korrupció és a 
csalárd magatartások kivizsgálását.
__________________
1a Az EP jelentése a termőföldek 
koncentrációjának jelenlegi állapotáról az 
Unióban (2016/2141(INI))
1b Az európai ombudsman 
1782/2019/EWM ügyben hozott 
határozata
1c Az integrált mezőgazdasági 
statisztikákról szóló (EU) 2018/1091 
rendelet

Or. en



AM\1215876HU.docx PE658.379v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

14.10.2020 A8-0199/217

Módosítás 217
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „alapvető uniós követelmények”: az 
(EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] és az e rendeletben 
meghatározott követelmények.

c) „alapvető uniós követelmények”: az 
(EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet], az e rendeletben, az 
(EU) 2018/1046 rendeletben (költségvetési 
rendelet) és a 2014/24/EU irányelvben 
(közbeszerzési irányelv) meghatározott 
követelmények.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Módosítás 218
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam az alábbiak szerint 
korlátozza akkreditált kifizető ügynökségei 
számát:

Minden tagállam – saját alkotmányos 
előírásainak figyelembevételével – az 
alábbiak szerint korlátozza akkreditált 
kifizető ügynökségei számát:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Módosítás 219
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyetlen, az EMGA és az EMVA 
irányításáért egyaránt felelős ügynökségre.

b) egyetlen, az EMGA és az EMVA 
irányításáért egyaránt felelős ügynökségre, 
amennyiben csak egyetlen nemzeti szintű 
ügynökség létezik.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Módosítás 220
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU, Euratom) …/2018 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [az új 
költségvetési rendelet] („költségvetési 
rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke 
alkalmazásában az akkreditált kifizető 
ügynökség vezetője az érintett pénzügyi 
évet követő év február 15-éig összeállítja 
és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
(„költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) 
és (6) cikke alkalmazásában, továbbá a 
jogszerűség és a szabályszerűség 
biztosítása érdekében az akkreditált 
kifizető ügynökség vezetője az érintett 
pénzügyi évet követő év február 15-éig 
összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a 
következő információkat:

Or. en



AM\1215876HU.docx PE658.379v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

14.10.2020 A8-0199/221

Módosítás 221
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a végleges ellenőrzési jelentések és 
az elvégzett ellenőrzések éves 
összefoglalója, beleértve azok eredményét 
is;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Módosítás 222
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Pina Picierno
az S&D képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Krzysztof Jurgiel
az ECR képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Koordináló szervek

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egynél több kifizető ügynökséget 
akkreditáltak, az adott tagállam kijelöl egy 
közjogi koordináló szervet, amely a 
következő feladatok elvégzéséért felelős:
a) a Bizottság rendelkezésére 
bocsátandó dokumentumok, adatok és 
információk összegyűjtése és a Bizottság 
részére történő megküldése;
b) intézkedések megtétele vagy 
koordinálása bármilyen általános jellegű 
hiányosság megszüntetése céljából, 
valamint a Bizottság folyamatos 
tájékoztatása azokról és az azokkal 
kapcsolatos bármilyen utókövetési 
intézkedésről;
c) az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának biztosítása.
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Az első albekezdés a) pontjában említett, 
pénzügyi jellegű információk kezelése 
tekintetében a tagállamok a koordináló 
szervet egyedi akkreditációnak vetik alá.
A 8. cikk (3) és (3a) bekezdésében említett, 
a kifizető ügynökségek által benyújtott és 
a koordináló szerv által eljuttatandó 
dokumentumok, adatok és információk a 
tanúsító szerv a 11. cikk (1) bekezdésében 
említett véleményének hatókörébe 
tartoznak, és azokat a dokumentumok 
egészére vonatkozó vezetői nyilatkozattal 
együtt kell elküldeni.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Módosítás 223
Ulrike Müller
a Renew képviselőcsoport nevében
Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Chris MacManus

Jelentés A8-0199/2019
Ulrike Müller
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és monitoring
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk 39. cikk

Kifizetések felfüggesztése a többéves 
teljesítménymonitoringgal összefüggésben

Kifizetések felfüggesztése és csökkentése a 
többéves teljesítménymonitoringgal 

összefüggésben

(1) Amennyiben a nemzeti KAP-
stratégiai tervekben meghatározott és az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 115. és 116. 
cikkével összhangban nyomon követett 
célok felé tett haladás késedelmes vagy 
nem elégséges, akkor a Bizottság 
felkérheti az érintett tagállamot, hogy 
egyértelmű eredménymutatókat 
tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva 
kidolgozandó cselekvési tervnek 
megfelelően hajtsa végre a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.

(1) Amennyiben az eredménymutatók 
mérföldkövei felé való haladás késedelmes 
vagy nem elégséges, és amennyiben a 
nemzeti KAP-stratégiai tervekben 
meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. 
és 116. cikkével összhangban nyomon 
követett egy vagy több eredménymutató 
jelentett értéke az érintett jelentéstételi év 
tekintetében több mint 25%-os eltérést 
mutat, akkor az érintett tagállamnak meg 
kell indokolnia ezt az eltérést, még a 
szóban forgó rendelet 122. cikkében 
említett felülvizsgálati ülés előtt.
Amennyiben az érintett tagállam nem 
tudja megindokolni az eltérést, a Bizottság 
az érintett tagállamot a felülvizsgálati ülés 
során felkérheti, hogy a Bizottsággal 
konzultálva dolgozzon ki egy cselekvési 
tervet, majd hajtsa azt végre.
Az érintett tagállam a Bizottság kérésétől 
számított három hónapon belül benyújtja 
a Bizottságnak a második albekezdésben 
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említett cselekvési tervet, a szükséges 
korrekciós intézkedésekkel és a 
végrehajtás várható időkeretével együtt. A 
cselekvési tervben egyértelműen meg kell 
határozni azokat az eredménymutatókhoz 
kapcsolódó beavatkozásokat, amelyek 
tekintetében eltérést állapítottak meg. A 
Bizottság vagy írásban értesíti az érintett 
tagállamot a cselekvési terv elfogadásáról, 
vagy felkéri az érintett tagállamot annak 
módosítására. Az érintett tagállamnak 
meg kell felelnie a cselekvési tervnek, és 
tiszteletben kell tartania a végrehajtás 
Bizottság által elfogadott várható 
időkeretét.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
további szabályokat határozhat meg a 
cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési 
tervek kidolgozásának eljárásával 
kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Az e bekezdésben említett cselekvési terv 
elkészítése céljából a Bizottság a 100. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján az e rendeletet 
kiegészítő további szabályokat határoz 
meg a cselekvési tervek elemeivel, többek 
között különösen az eredménymutatók 
meghatározásával és a cselekvési tervek 
kidolgozásának eljárásával kapcsolatban.

(2) Amennyiben a tagállamok nem 
nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
nem nyújtja be vagy nem hajtja végre az 
(1) bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a tagállam által 
benyújtott cselekvési terv nem alkalmas a 
helyzet orvoslására, akkor a Bizottság az 
érintett tagállammal folytatott 
konzultációt és a tagállam számára 
legalább 30 napon belüli válaszlehetőség 
biztosítását követően végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről. Amennyiben 
az érintett tagállam válaszol, és 
észrevételeit benyújtja, de a Bizottság 
ezeket az észrevételeket elégtelennek 
tartja, a Bizottság – amennyiben 
szükséges, de legkésőbb a végrehajtási 
jogi aktus elfogadásakor – megindokolja, 
hogy a benyújtott észrevételek miért nem 
elégségesek. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
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keretében kell elfogadni.
A Bizottság az e cikk szerinti 
felfüggesztési eljárás megindítása előtt 
figyelembe veszi a cselekvési terv 
végrehajtására megadott időkeretet. A 
Bizottság figyelembe veszi azokat a vis 
maior és súlyos társadalmi-gazdasági 
válságokat is, amelyek 
megakadályozhatták, hogy a tagállam 
megfelelően végrehajtsa cselekvési tervét, 
többek között azt, hogy elérje a szóban 
forgó mérföldköveket.

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] 121. cikkében említett 
teljesítmény-felülvizsgálat alapján azt 
állapítja meg, hogy a célok teljesülése 
tekintetében kielégítő előrehaladás 
történt, visszafizeti a felfüggesztett 
összegeket. Amennyiben a helyzet a 
nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig 
nem kerül orvoslásra, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el az 
érintett tagállam tekintetében 
felfüggesztett összeg végleges csökkentése 
céljából.

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] 121. cikkében említett 
teljesítmény-felülvizsgálat alapján azt 
állapítja meg, hogy az 
eredménymutatókhoz tartozó 
mérföldkövek felé történő előrehaladás 
kielégítő és az eredménymutatók jelentett 
értéke teljesült, visszafizeti a felfüggesztett 
összegeket. E cikk alkalmazásában a 
„kielégítő előrehaladás” azt jelenti, hogy 
az érintett tagállam végrehajtotta a 
cselekvési tervet és elérte a mérföldkövet, 
és az érintett eredménymutatók bejelentett 
értéke az érintett jelentéstételi évben 
kevesebb mint 25%-os eltérést mutat.
Az érintett tagállam önként értesítheti a 
Bizottságot a cselekvési terv 
előrehaladásáról a költségvetési év során 
annak érdekében, hogy a Bizottság 
értékelhesse a mérföldkövek elérése terén 
megvalósult előrehaladást. Ha egy 
tagállam bizonyítani tudja, hogy a 
felfüggesztéshez vezető eltérés a 
költségvetési év során 25% alá csökken, a 
felfüggesztett összegeket visszafizetik.
Amennyiben a helyzet a nemzeti KAP-
stratégiai terv lezárásáig nem kerül 
orvoslásra, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktust fogadhat el az érintett tagállam 
tekintetében felfüggesztett összeg végleges 
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csökkentése céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e 
rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e 
rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál nem 
rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál nem 
rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

Or. en
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk 40. cikk

Kifizetések felfüggesztése az irányítási 
rendszerekben felfedezett hiányosságokkal 

összefüggésben

Kifizetések felfüggesztése az irányítási 
rendszerekben felfedezett hiányosságokkal 

összefüggésben

(1) Az irányítási rendszerek 
működésében feltárt súlyos hiányosságok 
esetén a Bizottság felkérheti az érintett 
tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.

(1) Amennyiben az irányítási 
rendszerek működésében súlyos 
hiányosságokat tárnak fel és jeleznek a 
kifizető ügynökség vezetői 
nyilatkozatában, a tanúsító szerv 
véleményében vagy a 47. cikk szerinti 
bizottsági ellenőrzések során, a Bizottság 
felkéri az érintett tagállamot, hogy a 
kérést követő két hónapon belül 
válaszoljon a megállapításokra, és tegye 
meg észrevételeit annak érdekében, hogy 
felmérje, szükség van-e korrekciós 
intézkedésekre és szükség esetén 
cselekvési tervre. Ezen időszak lejárta 
után a Bizottság szükség esetén felkéri az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
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cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.

Az érintett tagállam a Bizottság kérésétől 
számított három hónapon belül benyújtja 
a Bizottságnak az első albekezdésben 
említett cselekvési tervet, a szükséges 
korrekciós intézkedésekkel és a 
végrehajtás várható időkeretével együtt. A 
Bizottság vagy írásban értesíti az érintett 
tagállamot a cselekvési terv elfogadásáról, 
vagy felkéri az érintett tagállamot annak 
módosítására. Az érintett tagállamnak 
meg kell felelnie a cselekvési tervnek, és 
tiszteletben kell tartania a végrehajtás 
Bizottság által elfogadott várható 
időkeretét.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
további szabályokat határozhat meg a 
cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési 
tervek kidolgozásának eljárásával 
kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság a 100. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e rendeletet kiegészítő további 
szabályokat határozhat meg a cselekvési 
tervek  e bekezdésben említett elemeivel és 
a cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban.

(2) Amennyiben a tagállamok nem 
nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

(2) Amennyiben a tagállamok nem 
nyújtják be vagy nem hajtják végre az e 
cikk (1) bekezdésben említett cselekvési 
tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a 
cselekvési terv nem alkalmas a helyzet 
orvoslására, vagy a cselekvési tervet nem a 
Bizottság a szóban forgó bekezdésben 
említett írásos kérésének megfelelően 
alkalmazták, akkor a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni – 
hiányosságok fennállása esetén – a 
tagállamokban felmerülő vonatkozó 
kiadásokra, az első albekezdésben említett 

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni – 
hiányosságok fennállása esetén – a 
tagállamokban felmerülő vonatkozó 
kiadásokra, az első albekezdésben említett 
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végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó, 12 hónapot meg nem 
haladó időszakra. Amennyiben a 
felfüggesztés feltételei továbbra is 
fennállnak, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyekkel összesen 
legfeljebb 12 hónapot kitevő további 
időszakokkal meghosszabbíthatja ezt az 
időszakot. Az 53. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor 
figyelembe kel venni a felfüggesztett 
összegeket.

végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó, 12 hónapot meg nem 
haladó időszakra. Amennyiben a 
felfüggesztés feltételei továbbra is 
fennállnak, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyekkel összesen 
legfeljebb 12 hónapot kitevő további 
időszakokkal meghosszabbíthatja ezt az 
időszakot. Az 53. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor 
figyelembe kel venni a felfüggesztett 
összegeket.

(3) Az e bekezdésben meghatározott 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
A (2) bekezdésben említett végrehajtási 
jogi aktusok elfogadását megelőzően a 
Bizottság tájékoztatja szándékáról az 
érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy 
egy harminc napnál nem rövidebb 
időszakon belül reagáljon.

(3) A (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál nem 
rövidebb időszakon belül reagáljon. 
Amennyiben az érintett tagállam válaszol, 
és észrevételeit benyújtja, de a Bizottság 
ezeket az észrevételeket elégtelennek 
tartja, a Bizottság – amennyiben 
szükséges, de legkésőbb a végrehajtási 
jogi aktus elfogadásakor – megindokolja, 
hogy a benyújtott észrevételek miért nem 
elégségesek.

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetésekről szóló végrehajtási 
jogi aktusok figyelembe veszik az e 
bekezdés első albekezdése értelmében 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetésekről szóló végrehajtási 
jogi aktusok figyelembe veszik az (1) 
bekezdés harmadik albekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat.

Or. en


