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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 
1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0393),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0247/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a 
Költségvetési Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és 
a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendeletben meghatározott 
beavatkozásokra és intézkedésekre az (EU, 
Euratom) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [új költségvetési 
rendelet]12 és különösen annak a 
tagállamokkal folytatott megosztott 
irányításról, az akkreditált szervek 
működéséről, valamint a költségvetési 
elvekről szóló rendelkezései 
alkalmazandók.

(5) Az e rendeletben meghatározott 
beavatkozásokra és intézkedésekre az (EU, 
Euratom) 2018/1046 parlamenti és tanácsi 
rendelet12, és különösen annak a 
tagállamokkal folytatott megosztott 
irányításról, az akkreditált szervek 
működéséről, valamint a költségvetési 
elvekről szóló rendelkezései 
alkalmazandók.

__________________ __________________

12 Az (EU, Euratom) sz. rendelet [az új 
költségvetési rendelet].

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2018. július 18-i, (EU, Euratom) 
2018/1046 rendelete az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (EU) …/… rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet1] 
rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók az e rendeletben 
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meghatározott beavatkozásokra és 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „kimeneti mutató”: az (EU) …/… 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 2. cikkének 12. pontjában 
meghatározottak szerinti kimeneti mutató;

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „eredménymutató”: az (EU) …/… 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 2. cikkének 13. pontjában 
meghatározottak szerinti 
eredménymutató;

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) „súlyos hiányosság”: az (EU) 
…/… rendelet [a közös rendelkezésekről 
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szóló rendelet] 2. cikkének 30. pontjában 
meghatározottak szerinti súlyos 
hiányosság.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) „közreműködő szervezet”: az (EU) 
…/… rendelet [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] 2. cikkének 7. pontjában 
meghatározottak szerinti közreműködő 
szervezet;

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) „cselekvési terv”: a 39. cikk (1) 
bekezdése és a 40. cikk (1) bekezdése 
szerinti cselekvési terv.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

Tájékoztatási intézkedések
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(1) A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt. Ezen 
intézkedések révén következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást 
kell nyújtani az Unión belül és kívül.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések az alábbiakból állhatnak:

a) harmadik felek által előterjesztett 
éves munkaprogramok vagy más egyedi 
intézkedések;

b) a Bizottság kezdeményezése 
alapján végrehajtott tevékenységek. Nem 
tartoznak ebbe a körbe a jogszabályban 
előírt intézkedések és a más uniós 
cselekvések keretében már támogatásban 
részesülő intézkedések. 

Az első albekezdés b) pontjában említett 
tevékenységek végrehajtása érdekében a 
Bizottság külső szakértők segítségét veheti 
igénybe. Az első albekezdésben említett 
intézkedéseknek emellett hozzá kell 
járulniuk az Unió szakpolitikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben ezek a 
prioritások kapcsolódnak e rendelet 
általános célkitűzéseihez.

(3) A Bizottság a költségvetési 
rendeletben megállapított feltételek 
figyelembevétele mellett minden évben 
egyszer pályázati felhívást tesz közzé.

(4) A 101. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottságot tájékoztatni kell az e 
cikk értelmében tervezett és tett 
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intézkedésekről.

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

A 44. cikk az e fejezet 6. cikke után új cikként kerül beillesztésre; a cikk tartalma nem 
módosul.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokból – a Bizottság 
kezdeményezésére vagy annak nevében –
közvetlen módon finanszírozhatók a KAP 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási intézkedések, valamint 
értékelés, audit és ellenőrzés. Különösen az 
alábbiak tartoznak ide:

Az alapokból – a Bizottság 
kezdeményezésére vagy annak nevében –
közvetlen módon finanszírozhatók a KAP 
végrehajtásához szükséges előkészítési, 
monitoring, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtási intézkedések, valamint 
értékelés, audit és ellenőrzés. Az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] 86. cikkének (3) 
bekezdésében említett EMVA-
hozzájárulás a tagállam új irányítási és 
ellenőrzési rendszerei tekintetében 
figyelembe veszi a fokozott adminisztratív 
kapacitásépítést. Különösen az alábbiak 
tartoznak ide:

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. en

Indokolás

A szóban forgó cikk első fele az új 9a. cikk szövegébe, másik fele pedig az új 10a. cikk 
szövegébe kerül beillesztésre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk

Illetékes hatóság

(1) A tagállamok kijelölnek egy 
miniszteri szintű hatóságot, amelynek 
hatáskörébe tartozik:

a) a 9a. cikk (2) bekezdésében 
említett kifizető ügynökségek 
akkreditációjának megadása, 
felülvizsgálata és visszavonása;

b) a 10a. cikkben említett koordináló 
szerv akkreditálása;

c) a 11. cikkben említett tanúsító 
szerv kinevezése;

d) az e fejezet címén az illetékes 
hatóságra ruházott tevékenységek 
elvégzése.

(2) Az illetékes hatóság a Bizottság 
által a 12a. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban elfogadandó 
akkreditációs kritériumok teljesítésének 
vizsgálata alapján közokiratban dönt a 
kifizető ügynökség és a koordináló szerv
akkreditációjának megadásáról, illetve –
felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. 
Az illetékes hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk 
megadásáról, illetve visszavonásáról.

Or. en
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(Lásd a korábbi 9. cikk módosított szövegét).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk törölve

Illetékes hatóság

(1) A tagállamok kijelölnek egy 
miniszteri szintű hatóságot, amelynek 
hatáskörébe tartozik:

a) a 8. cikk (2) bekezdésében említett 
kifizető ügynökségek akkreditációjának 
megadása, felülvizsgálata és 
visszavonása;

b) a 8. cikk (4) bekezdésében említett 
koordináló szerv akkreditálása;

c) a 11. cikkben említett tanúsító 
szerv kinevezése;

d) az e fejezet címén az illetékes 
hatóságra ruházott tevékenységek 
elvégzése.

(2) Az illetékes hatóság a Bizottság 
által a 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban elfogadandó 
akkreditációs kritériumok teljesítésének 
vizsgálata alapján közokiratban dönt a 
kifizető ügynökség és a koordináló szerv 
akkreditációjának megadásáról, illetve –
felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. 
Az illetékes hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk 
megadásáról, illetve visszavonásáról.

Or. en

(E cikk – módosított – szövege az új 8a. cikkbe kerül beillesztésre).
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Kifizető ügynökségek

(1) A kifizető ügynökségek a 
tagállamok olyan szervezeti egységei vagy 
szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) 
bekezdésében és a 6. cikkben említett 
kiadásokkal való gazdálkodásért és azok 
kontrolljáért.

A kifizetések teljesítésének kivételével e 
feladatok végrehajtása átruházható.

(2) A tagállamok olyan szervezeti 
egységeket vagy szerveket akkreditálnak 
kifizető ügynökségként, amelyek olyan 
igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési 
rendszerrel rendelkeznek, amely kellő 
garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések 
jogszerűek és szabályosak legyenek, és 
elszámolásuk is a szabályoknak 
megfelelően történjen. Ennek érdekében a 
kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell 
az akkreditálásnak a belső környezetre, a 
kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra 
és kommunikációra, valamint a 
monitoringra vonatkozó azon 
minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság 
a 12a. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
megfelelően állapít meg.

Minden tagállam az alábbiak szerint 
korlátozza akkreditált kifizető 
ügynökségei számát:

a) nemzeti szinten vagy adott esetben 
régiónként egyetlen ügynökségre; 
valamint

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

Ha azonban a kifizető ügynökségek 
létrehozása regionális szinten történik, a 
tagállamok emellett vagy nemzeti szinten 
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is akkreditálnak egy kifizető ügynökséget 
a jellegüknél fogva nemzeti szinten 
irányítandó támogatási rendszerek 
számára, vagy pedig e rendszerek 
irányításával a regionális kifizető 
ügynökségeiket bízzák meg.

Azon kifizető ügynökségek 
akkreditációját, amelyek legalább három 
éven keresztül nem foglalkoznak EMGA-
vagy EMVA-kiadásokkal, vissza kell 
vonni.

E rendelet hatálybalépésének időpontját 
követően a tagállamok nem nevezhetnek 
ki további új kifizető ügynökségeket.

(3) 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:

a) az akkreditált kifizető ügynökségre 
bízott feladatok végrehajtása során 
felmerült kiadásokra vonatkozó éves 
elszámolások, a költségvetési rendelet 63. 
cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint, 
továbbá az 51. cikk értelmében történő 
elszámoláshoz szükséges információk;

b) az 51. cikk (1) bekezdésében 
említett éves pénzügyi elszámolási 
jelentés, amely tanúsítja, hogy a kiadások 
összhangban vannak a 35. cikkel;

c) a költségvetési rendelet 63. 
cikkének (6) bekezdése szerinti vezetői 
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 
információ a költségvetési rendelet 63. 
cikke (6) bekezdésének a) pontjában 
említettek szerint teljes körű, pontos és 
benyújtása megfelelő.

A Bizottság az érintett tagállam kérésére 
az első albekezdésben említett február 15-i 
határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
foglaltak szerint kivételes esetben március 
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1-jéig meghosszabbíthatja.

(4) Amennyiben egy akkreditált 
kifizető ügynökség esetében nem teljesül 
vagy a továbbiakban nem teljesül egy vagy 
több, a (2) bekezdésben említett 
akkreditációs feltétel, a tagállam – saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére eljárva – visszavonja az 
akkreditációt, hacsak a kifizető ügynökség 
az illetékes hatóság által a probléma 
súlyossága függvényében megállapított 
határidőn belül meg nem teszi a szükséges 
változtatásokat.

(5) A kifizető ügynökségek irányítják 
a felelősségi körükbe tartozó állami 
intervencióhoz kapcsolódó műveleteket és 
biztosítják azok kontrollját, továbbá 
vállalják az általános felelősséget e téren.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi 
pénzügyi szervezet által végrehajtott 
pénzügyi eszközök révén nyújtott 
támogatások esetében, amelyekben a 
tagállamok valamelyike részvényesi 
tagsággal rendelkezik, a kifizető 
ügynökség a kifizetési kérelmeket 
alátámasztó, az EBB vagy más nemzetközi 
pénzügyi szervezet által benyújtott 
kontrolljelentésre támaszkodik.

Or. en

(Lásd a korábbi 8. cikk módosított szövegét).

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve

Bizottsági hatáskörök

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogadjon el e rendeletnek az 
alábbiakra vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából:

a) a 8. cikk (2) bekezdésében említett 
kifizető ügynökségek, illetve a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett koordináló szervek 
akkreditációjára vonatkozó 
minimumfeltételek;

b) a kifizető ügynökségek állami 
intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, 
valamint az irányítási és 
kontrollfeladataik tartalmára vonatkozó 
szabályok.

(2)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján szabályokat határoz meg a 
következők vonatkozásában:

a) a kifizető ügynökségek és a 
koordináló szervek akkreditációjának 
megadására, visszavonására és 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, 
valamint a kifizető ügynökségek 
akkreditációjának felügyeletére vonatkozó 
eljárások;

b) a kifizető ügynökségek 8. cikk (3) 
bekezdése c) pontjában említett vezetői 
nyilatkozatának alapjául szolgáló munka 
és ellenőrzések;

c) a koordináló szerv működése és az 
információk Bizottság részére történő 
bejelentése a 8. cikk (4) bekezdésében 
említettek szerint.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

(E cikk – módosított – szövege az új 12a. cikkbe (új) kerül beillesztésre).
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk

Koordináló szervek

Amennyiben a tagállam egynél több 
kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy 
közjogi koordináló szervet, amely a 
következő feladatok elvégzéséért felelős:

a) a Bizottság rendelkezésére 
bocsátandó információk összegyűjtése és 
a Bizottság részére történő megküldése;

b) az 52. cikk (1) bekezdésében 
említett éves teljesítményalapú 
zárójelentés eljuttatása;

c) intézkedések megtétele vagy 
koordinálása bármilyen általános jellegű 
hiányosság megszüntetése céljából, 
valamint a Bizottság folyamatos 
tájékoztatása az azokkal kapcsolatos 
bármilyen utókövetési intézkedésről a 39. 
cikk (1) bekezdésében és a 40. cikk (1) 
bekezdésében említett cselekvési terv 
alapján;

d) az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

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

a) azon irányítási rendszerek 
megfelelő működése, amelyek kellő 
mértékű garanciát nyújtanak az éves 
teljesítményjelentésben jelentett
eredmények tekintetében, a költségvetési 
rendelet 63. cikke (6) bekezdésének b) és 
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c) pontjában említettek szerint,

b) a rendszerekben auditok és 
kontrollok révén azonosított hibák és 
gyengeségek jellegének és mértékének 
elemzése, valamint a meghozandó vagy 
tervbe vett korrekciós intézkedések, a 
költségvetési rendelet 63. cikke (5) 
bekezdésének b) pontjában említettek 
szerint.

A koordináló szervvel nem rendelkező 
tagállamok esetében az e cikkben felvázolt 
feladatokkal az illetékes hatóságot kell 
megbízni.

Az első albekezdés a) pontjában említett 
pénzügyi információk feldolgozása 
tekintetében a tagállamok a koordináló 
szervet egyedi akkreditálásnak vetik alá.

A koordináló szerv által eljuttatott éves 
teljesítményalapú zárójelentés beletartozik 
a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
vélemény hatókörébe, és elküldésekor 
ahhoz a jelentés egészére vonatkozó 
vezetői nyilatkozatot kell csatolni.

Or. en

(Lásd a korábbi 8. cikk módosított szövegét).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vélemény tartalmazza azt is, hogy a 
vizsgálat megkérdőjelezi-e a 8. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában említett vezetői 
nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

A vélemény tartalmazza azt is, hogy a 
vizsgálat megkérdőjelezi-e a 9a. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában említett vezetői 
nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján szabályokat állapít meg a tanúsító 
szervek feladatai, többek között az 
elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés alá 
vetendő szervek, valamint az e szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában.

Amint a tagállamok illetékes hatóságai 
kijelölték a 11. cikkben említett tanúsító 
szervet, és erről értesítették a Bizottságot, 
a Bizottság első alkalommal legkésőbb ... 
[az e rendelet alkalmazásának időpontját] 
követő egy évvel, második alkalommal 
pedig legkésőbb ezt követően négy évvel 
benyújtja az Európai Parlamentnek az 
ilyen szervek átfogó jegyzékét;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási jogi aktusoknak a 
következőket is tartalmazniuk kell:

törölve

a) az audit azon elvei, amelyekre a 
tanúsító szervek a véleményüket 
alapozzák, beleértve a kockázatok 
értékelését, a belső ellenőrzéseket, 
valamint az auditbizonyítékok szükséges 
szintjét;

b) a tanúsító szervek által a 
véleménynyilvánítás során – a nemzetközi 
auditszabványok figyelembevételével –
alkalmazandó auditálási módszerek.

Or. en

Módosítás 19

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

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
II cím – II a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET

Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatás

11a. cikk

Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükbe beépítenek egy, a mezőgazdasági 
termelők és a KAP-támogatások többi 
kedvezményezettje részére a 
földgazdálkodással és a mezőgazdasági 
üzemek gazdálkodásával kapcsolatos 
tanácsadási szolgáltatásokat (a 
továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások) biztosító rendszert.

(2) A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások gazdasági, környezeti és 
társadalmi dimenziókra egyaránt 
kiterjednek, és kutatás és innováció útján 
nyert, naprakész technológiai és 
tudományos információkat bocsátanak 
rendelkezésre. E szolgáltatásokat a 
mezőgazdasági tanácsadók, a kutatók, a 
mezőgazdasági termelők szervezetei és a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerét (AKIS) alkotó egyéb érdekelt 
felek egymással összefüggő 
szolgáltatásainak keretében kell 
egyesíteni.
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági tanácsadás pártatlan 
legyen, és a tanácsadóknál ne merüljön 
fel összeférhetetlenség.

(4) A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásnak legalább az alábbiakra ki 
kell terjednie:

a) a mezőgazdasági termelőkre és az 
egyéb kedvezményezettekre alkalmazandó, 
a KAP-stratégiai tervben meghatározott 
valamennyi követelmény, feltétel és 
gazdálkodási kötelezettség, ideértve a 
feltételesség szerinti követelményeket és 
előírásokat, a támogatási rendszerek 
feltételeit, továbbá a KAP-stratégiai terv 
alapján létrehozott finanszírozási 
eszközökre és üzleti tervekre vonatkozó 
információkat is;

b) a tagállamok által a 2000/60/EK 
irányelv, a 92/43/EGK irányelv, a 
2009/147/EK irányelv, a 2008/50/EK 
irányelv, az (EU) 2016/2284 irányelv, az 
(EU) 2016/2031 rendelet, az (EU) 
2016/429 rendelet, az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1a

55. cikke és a 2009/128/EK irányelv 
végrehajtására vonatkozóan 
meghatározott követelmények;

c) „Az egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) 
leküzdése érdekében”1b című 
közleményben meghatározott, az 
antimikrobiális rezisztencia 
kialakulásának megelőzésére irányuló 
gazdálkodási gyakorlatok;

d) az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett kockázatkezelés;

e) innovációs támogatás többek 
között a 114. cikkben említett, a 
mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai 
innovációs partnerség keretében működő 
operatív csoportok projektjeinek 
elkészítéséhez és végrehajtásához;
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f) a digitális technológiák fejlesztése 
és az ilyen technológiákhoz való 
hozzáférés elősegítése a mezőgazdaságban 
és a vidéki térségekben a 102. cikkben 
foglaltak szerint.

(3) A mezőgazdasági tanácsadó 
rendszerrel kapcsolatos egyedi 
követelmények:

a) a tagállamok megfelelő nyilvános 
eljárás révén biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági tanácsadó rendszerben 
dolgozó tanácsadók megfelelő képesítéssel 
rendelkezzenek és rendszeres képzésben 
részesüljenek.

b) A tagállamok gondoskodnak a 
tanácsadás és az ellenőrzés 
elkülönítéséről. Ebben a tekintetben és a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett kiválasztott és 
kijelölt szervek ne hozzák a tanácsadói 
tevékenységük során megszerzett 
személyes vagy egyedi információkat és 
adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet 
vezető kedvezményezetten kívül más 
személy tudomására, a tevékenységük 
során feltárt olyan szabálytalanságok 
vagy jogsértések kivételével, amelyeket 
uniós vagy nemzeti jogszabályban 
megállapított kötelezettségük jelenteni a 
megfelelő hatóságnak, különösen 
bűncselekmény esetén. Az érintett 
tagállami hatóság, elsődlegesen 
elektronikus úton, a potenciális 
kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a 
12. cikk (1) bekezdésében említett 
kiválasztott és kijelölt szervek megfelelő 
jegyzékét.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1107/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 309., 
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2009.11.24., 1. o.).

1b „Az egységes egészségügyi megközelítés 
szerinti európai cselekvési terv az 
antimikrobiális rezisztencia (AMR) 
leküzdése érdekében” (COM(2017) 339 
final)

Or. en

(Lásd a 2018. június 1-jei COM(2018)0392 javaslat 13. cikkének módosított szövegét).

Indokolás

A 13. cikkben az f) pont az „és az ilyen technológiákhoz való hozzáférés elősegítése” 
szövegrésszel egészül ki; (3) A mezőgazdasági tanácsadó rendszerrel kapcsolatos egyedi 
követelmények, lásd a jelenlegi horizontális rendelet 13. cikkét ((1); (2) és (3) bekezdés); a (3) 
bekezdés az alábbiak szerint egészül ki: A mezőgazdasági tanácsadó rendszerrel kapcsolatos 
egyedi követelmények: a) a tagállamok „megfelelő nyilvános eljárás révén” biztosítják, hogy 
a mezőgazdasági tanácsadó rendszerben dolgozó tanácsadók megfelelő képesítéssel 
rendelkeznek és rendszeres képzésben részesülnek.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve

Költségvetési felső összeghatár

(1) Az EMGA-kiadások éves felső 
összeghatárát az (EU, Euratom) .../... 
rendeletben [COM(2018) 322 final] e 
célra megállapított maximális összegek 
képezik.

(2) Abban az esetben, ha az uniós 
jogszabályok az (1) bekezdésben említett 
összegek csökkentéséről vagy növeléséről 
rendelkeznek, a Bizottság az uniós 
jogszabályokban említett adatok alapján, 
a 101. cikkben említett eljárás 
alkalmazása nélkül, végrehajtási jogi 
aktustok útján megállapítja az EMGA-
kiadásokra rendelkezésre álló nettó 
egyenleget.
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Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Bizottsági hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra 
vonatkozó szabályokkal történő 
kiegészítése céljából:

a) a 9a. cikk (2) bekezdésében 
említett kifizető ügynökségek, illetve a 
10a. cikk (4) bekezdésében említett 
koordináló szervek akkreditációjára 
vonatkozó minimumfeltételek;

b) a kifizető ügynökségek állami 
intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, 
valamint az irányítási és 
kontrollfeladataik tartalmára vonatkozó 
szabályok.

c) a kifizető ügynökségek és a 
koordináló szervek akkreditációjának 
megadására, visszavonására és 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, 
valamint a kifizető ügynökségek 
akkreditációjának felügyeletére vonatkozó 
eljárások;

d) a kifizető ügynökségek 9. cikk (3) 
bekezdése c) pontjában említett vezetői 
nyilatkozatának alapjául szolgáló munka 
és ellenőrzések;

e) a koordináló szerv működése és az 
információk Bizottság részére történő 
bejelentése a 10a. cikk (4) bekezdésében 
említettek szerint.

(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján az e rendeletet 
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kiegészítő szabályokat állapít meg a 
tanúsító szervek feladatai, többek között 
az elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés 
alá vetendő szervek, valamint az e szervek 
által kiállítandó igazolások és elkészítendő 
jelentések, illetve az azokat kísérő 
dokumentumok vonatkozásában.

A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak a következőket is 
tartalmazniuk kell:

a) az audit azon elvei, amelyekre a 
tanúsító szervek a véleményüket 
alapozzák, beleértve a kockázatok 
értékelését, a belső ellenőrzéseket, 
valamint az auditbizonyítékok szükséges 
szintjét;

b) a tanúsító szervek által a 
véleménynyilvánítás során – a nemzetközi 
auditszabványok figyelembevételével –
alkalmazandó auditálási módszerek.

Or. en

(Lásd a korábbi 10. cikk módosított szövegét).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

A felső összeghatár betartása

(1) Amennyiben az uniós jogszabályok 
a mezőgazdasági kiadások pénzügyi felső 
összeghatárát euróban állapítják meg egy 
tagállam tekintetében, úgy e kiadások az 
ennek az euróban meghatározott felső 
határnak a mértékéig kerülnek 
visszatérítésre, a 37–40. cikk alkalmazása 
esetén a szükséges kiigazításokkal.

(2) Az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 81. 
cikkében említett közvetlen kifizetési 
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beavatkozásokra vonatkozó tagállami 
előirányzatokat – az e rendelet 15. 
cikkében megállapított kiigazításokkal 
korrigálva – euróban megadott pénzügyi 
felső összeghatároknak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Irányító hatóság

(1) A tagállamok irányító hatóságot 
jelölnek ki a KAP-stratégiai tervükhöz. A 
tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó 
irányítási és kontrollrendszereket úgy 
hozzák létre, hogy biztosítva legyen az 
irányító hatóság és az egyéb szervezetek 
között a funkciók egyértelmű megosztása 
és elválasztása. A tagállamok feladata 
arról gondoskodni, hogy a rendszer a 
KAP-stratégiai terv teljes időtartama alatt 
hatékonyan működjön.

(2) Az irányító hatóság feladata a 
KAP-stratégiai terv hatékony, eredményes 
és szabályszerű irányítása és végrehajtása. 
Különösen azt biztosítja, hogy:

a) megfelelő és biztonságos 
elektronikus rendszert hozzanak létre a 
tervvel és annak végrehajtásával 
kapcsolatos, a monitoringhoz, valamint az 
értékeléshez szükséges statisztikai 
információk, valamint különösen a 
meghatározott célkitűzések és prioritások 
megvalósulásának nyomon követéséhez 
szükséges információk nyilvántartására, 
kezelésére, megőrzésére és 
szolgáltatására;

b) a kedvezményezettek és a 
beavatkozás végrehajtásában érintett 
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egyéb szervezetek:

i. tájékoztatást kapjanak a kapott 
támogatásból eredő kötelezettségeikről, és 
vagy egy elkülönült elszámolási rendszert 
vagy egy megfelelő elszámolási kódot 
tartsanak fenn a művelettel kapcsolatos 
összes ügyletre vonatkozóan;

ii. ismerjék az irányító hatóság 
részére történő adatszolgáltatásra, 
valamint a teljesítmény és az eredmények 
nyilvántartására vonatkozó 
követelményeket;

c) az érintett kedvezményezettek 
számára, adott esetben elektronikus 
eszközök használata révén, biztosítsák a 
kötelező gazdálkodási követelményeknek, 
továbbá a jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek az (EU) .../... 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] III. címe I. fejezetének 2. 
szakasza értelmében létrehozott, a 
gazdaság szintjén alkalmazandó listáját, 
valamint az erre vonatkozó pontos 
információkat;

d) az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 125. 
cikkében említett előzetes értékelés 
megfeleljen a monitoring- és értékelési 
rendszernek, azt elfogadják és benyújtsák 
a Bizottsághoz;

e) az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 126. 
cikkében említett értékelési terv 
rendelkezésre álljon, hogy a szóban forgó 
cikkben említett utólagos értékelés 
lefolytatására az e rendeletben megadott 
határidőkön belül kerüljön sor, és hogy 
ezek az értékelések megfeleljenek a 
monitoring- és értékelési rendszernek, és 
azokat benyújtsák a 111. cikkben említett 
monitoringbizottsághoz és a Bizottsághoz;

f) a monitoringbizottság 
rendelkezésére bocsássák a KAP-
stratégiai terv végrehajtásának – a 
program konkrét célkitűzésein és 
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prioritásain alapuló – monitoringjához 
szükséges információkat és 
dokumentumokat;

g) összesített monitoringtáblázatokat 
is tartalmazó éves teljesítményjelentés 
készüljön, és hogy a 
monitoringbizottsággal folytatott 
konzultációt követően azt benyújtsák a 
Bizottsághoz;

h) a Bizottság éves 
teljesítményjelentésekhez fűzött 
észrevételei nyomán meghozzák a 
szükséges utánkövetési intézkedéseket;

i) hogy a kifizető ügynökség a 
kifizetések engedélyezése előtt minden 
szükséges információt megkapjon, 
különösen a finanszírozásra kiválasztott 
beavatkozásokkal kapcsolatban 
működtetett eljárásokról és végrehajtott 
kontrollokról;

j) az EMVA-ból finanszírozott – nem 
területre és állatokra vonatkozó –
beavatkozásoknak a kedvezményezettjei 
elismerjék a kapott pénzügyi támogatást, 
az EU jelképének a Bizottság által az (5) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
szabályok szerinti megfelelő használatát is 
ideértve;

k) a KAP-stratégiai terv – többek 
között a nemzeti KAP-hálózaton keresztül 
– nyilvánosságot kapjon azáltal, hogy a 
potenciális kedvezményezettek, a szakmai 
szervezetek, a gazdasági és szociális 
partnerek, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításában közreműködő 
szervezetek és az érintett nem kormányzati 
szervezetek, többek között a 
környezetvédelmi szervezetek tájékoztatást 
kapnak a KAP-stratégiai terv által kínált 
lehetőségekről és a KAP-stratégiai terv 
forrásaihoz való hozzáférés szabályairól, 
valamint hogy a kedvezményezetteket és a 
közvéleményt tájékoztatják a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
számára a KAP-stratégiai terv révén 
nyújtott uniós támogatásról.
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(3) A tagállam vagy az irányító 
hatóság a KAP-stratégiai terv 
beavatkozásainak irányítására és
végrehajtására kijelölhet egy vagy több 
közreműködő szervezetet, többek között 
helyi hatóságokat, regionális fejlesztési 
szervezeteket vagy nem kormányzati 
szervezeteket is.

(4) Abban az esetben, ha az irányító 
hatóság feladatainak egy részét más 
szervezetre ruházták át, a szóban forgó 
feladatok irányításának és 
végrehajtásának hatékonyságáért és 
szabályszerűségéért továbbra is kizárólag 
az irányító hatóság felel. Az irányító 
hatóság biztosítja a megfelelő 
rendelkezések életbe léptetését annak 
érdekében, hogy a szóban forgó másik 
szervezet hozzájuthasson az említett 
feladatok végrehajtásához szükséges 
valamennyi adathoz és információhoz.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 138.
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy e rendeletet a (2) 
bekezdés j) és k) pontjában említett 
tájékoztatási, nyilvánossági és láthatósági 
követelmények alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokkal egészítse ki. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat az (EU) .../... 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 139. cikkének (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

(Lásd a 2018. június 1-jei COM(2018)0392 - 2018/0216 (COD) javaslat 110. cikkének 
(„Irányító hatóság”) módosított szövegét).

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve

Mezőgazdasági tartalék

(1) Az EMGA keretében minden év 
elején létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást 
nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékból származó 
forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–
21., 219., 220. és 221. cikke szerinti 
intézkedések céljára kell rendelkezésre 
bocsátani azon év vagy évek 
vonatkozásában, amelyekre a további 
támogatást igénylik.

(2) A mezőgazdasági tartalék összege 
a 2021–2027-es időszak minden egyes 
évének elején folyó árakon legalább 400 
millió EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) 
bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők a következő pénzügyi évek 
mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására.

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
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átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mezőgazdasági tartalék Válságtartalék

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”). 

Minden év elején létre kell hozni egy olyan 
tartalékot, amelynek célja további 
támogatást nyújtani a mezőgazdasági 
ágazat számára a mezőgazdasági termelést 
vagy értékesítést érintő súlyos válságok 
kezeléséhez („válságtartalék”). 

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

törölve

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékból származó 
forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–
21., 219., 220. és 221. cikke szerinti 
intézkedések céljára kell rendelkezésre 
bocsátani azon év vagy évek 
vonatkozásában, amelyekre a további 
támogatást igénylik.

törölve

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 

A válságtartalék összege a 2021–2027-es 
időszak minden egyes évének elején folyó 
árakon legalább 400 millió EUR. A 
Bizottság a válságtartalék összegét – a 
rendelkezésre álló címzett bevételek vagy a 
mezőgazdaság területével kapcsolatos 
szabálytalanságoknak a 2. fejezetből mint 
elsődleges és fő forrásból történő 
visszafizetései figyelembevételével – az év 
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elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
válsággal kapcsolatos fejlemények 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az első 
albekezdésben említett rendelkezésre álló 
előirányzatok nem elegendőek, utolsó 
lehetőségként pénzügyi fegyelem 
alkalmazására kerülhet sor az éves 
válságtartalék feltöltése érdekében.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

Monitoringbizottság

(1) A tagállam a KAP-stratégiai terv 
benyújtása előtt bizottságot (a 
továbbiakban: monitoringbizottság) hoz 
létre a KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának monitoringjára. 
Mindegyik monitoringbizottság elfogadja 
eljárási szabályzatát. A 
monitoringbizottság legalább évente 
egyszer ülésezik és áttekinti az összes 
problémát, amely a KAP-stratégiai terv 
céljainak megvalósítását illetően hatással 
van a terv előrehaladására. A tagállam a 
monitoringbizottság eljárási szabályzatát, 
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valamint a monitoringbizottsággal 
megosztott valamennyi adatot és 
információt online nyilvánosságra hozza.

(2) A tagállam dönt a 
monitoringbizottság összetételéről, 
valamint biztosítja az érintett 
közigazgatási szervek és közreműködő 
szervezetek, valamint az (EU) .../... 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 94. cikk (3) bekezdésében 
említett partnerek képviselőinek 
kiegyensúlyozott képviseletét. A 
monitoringbizottság minden tagja egy 
szavazattal rendelkezik. A tagállam a 
monitoringbizottság tagjainak jegyzékét 
online közzéteszi. A Bizottság képviselői 
tanácsadói minőségükben részt vesznek a 
monitoringbizottság munkájában.

(3) A monitoringbizottság különösen a 
következőket vizsgálja:

a) a KAP-stratégiai terv végrehajtása 
és a mérföldkövek és célok megvalósítása 
kapcsán elért eredmények;

b) a KAP-stratégiai terv 
teljesítményét befolyásoló problémák és az 
e problémák kezelésére tett lépések;

c) az utólagos értékelésnek az (EU) 
[KRR rendelet] rendelet 52. cikkének (3) 
bekezdésében felsorolt elemei és az (EU) 
[KRR rendelet] rendelet 53. cikkének (1) 
bekezdésében említett stratégiai 
dokumentum;

d) az értékelések végrehajtása 
kapcsán elért előrehaladás, az értékelések 
összegzése és a megállapításokkal 
összefüggésben végzett nyomon követés;

e) a kommunikációs és láthatósági 
intézkedések végrehajtása;

f) adminisztratív kapacitásépítés az 
állami hatóságok és a kedvezményezettek 
tekintetében, adott esetben.

(4) A monitoringbizottság 
véleményezi:

g) a KAP-stratégiai terv tervezetét;
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h) a műveletek kiválasztásához 
használt módszertant és kritériumokat;

i) az éves teljesítményjelentéseket;

j) az értékelési tervet és annak 
valamennyi módosítását;

k) az irányító hatóságnak a KAP-
stratégiai terv módosítására irányuló 
javaslatait.

Or. en

(Lásd a COM(2018)0392 javaslat 111. cikkének („Monitoringbizottság”) szövegét).

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az e cikknek megfelelően 
meghatározott kiigazítási arány csak az 
adott naptári évben a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó olyan közvetlen 
kifizetésekre alkalmazandó, amelyek 
összege meghaladja a 2 000 EUR-t.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság az n pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési tervezet 
benyújtásával egyidejűleg az n-1., az n és 
az n+1. pénzügyi évre vonatkozó 
előrejelzéseit is benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő rendszer 
működtetéséért felelős hatóságok vagy az e 
hatóságok által a képviseletükre 
felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére 
bocsátja.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő és ellenőrző rendszer 
működtetéséért felelős hatóságok vagy az e 
hatóságok által a képviseletükre 
felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő 
rendszerrel kapcsolatos, a műszaki 
szempontokat vagy munkamódszereket 
érintő feladatokkal megbízhat az adott 
feladatra specializálódott szervezeteket.

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő és 
ellenőrző rendszerrel kapcsolatos, a 
műszaki szempontokat vagy 
munkamódszereket érintő feladatokkal
megbízhat az adott feladatra 
specializálódott szervezeteket.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 
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intézkedések hozzájárulási mértékének az 
adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

intézkedések társfinanszírozási arányának
az adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az első kiadásigazoló 
nyilatkozatban szereplő összeget már 
korábban ki kell fizetni a finanszírozási 
eszköz részére, és az az adott finanszírozási 
megállapodás szerint a finanszírozási 
eszközhöz rendelt, a KAP-stratégiai terv 
szerinti támogatás teljes összegének 25 %-
áig terjedhet;

a) az első kiadásigazoló 
nyilatkozatban szereplő összeget már 
korábban ki kell fizetni a finanszírozási 
eszköz részére, és az az adott finanszírozási 
megállapodás szerint a finanszírozási 
eszközhöz rendelt, a KAP-stratégiai terv 
szerinti társfinanszírozás teljes összegének 
25%-áig terjedhet;

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak,

b) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak, valamint

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50%-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezik a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Ebből a célból 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.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján A Bizottság a 100. cikkel összhangban 



PR\1165936HU.docx 39/59 PE629.392v01-00

HU

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.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e rendeletet kiegészítő további 
szabályokat határozhat meg a cselekvési 
tervek elemeivel és a cselekvési tervek 
kidolgozásának eljárásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 első albekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az azon 
beavatkozásokra vagy intézkedésekre 
vonatkozó szabályokkal történő 
kiegészítése céljából, amelyek esetében a 
tagállamok előleget fizethetnek.

törölve

Or. en
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E 
végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) 
bekezdéstől, de csak a feltétlenül 
szükséges mértékig és a feltétlenül 
szükséges időtartamra.

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében a 100a. 
cikkben említett sürgősségi eljárásban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve

Tájékoztatási intézkedések

(1) A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
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megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.

Ezen intézkedések révén következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást 
kell nyújtani az Unión belül és kívül.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések az alábbiakból állhatnak:

a) harmadik felek által előterjesztett 
éves munkaprogramok vagy más egyedi 
intézkedések;

b) a Bizottság kezdeményezése 
alapján végrehajtott tevékenységek.

Nem tartoznak ebbe a körbe a 
jogszabályban előírt intézkedések és a más 
uniós cselekvések keretében már 
támogatásban részesülő intézkedések.

Az első albekezdés b) pontjában említett 
tevékenységek végrehajtása érdekében a 
Bizottság külső szakértők segítségét veheti 
igénybe.

Az első albekezdésben említett 
intézkedéseknek emellett hozzá kell 
járulniuk az Unió szakpolitikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben ezek a 
prioritások kapcsolódnak e rendelet 
általános célkitűzéseihez.

(3) A Bizottság a költségvetési 
rendeletben megállapított feltételek 
figyelembevétele mellett minden évben 
egyszer pályázati felhívást tesz közzé.

(4) A 101. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottságot tájékoztatni kell az e 
cikk értelmében tervezett és tett 
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intézkedésekről.

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

A cikk szövege az új 6a. cikkbe kerül beillesztésre - a cikk tartalma nem módosul.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy a tanúsító 
szerv a 11. cikkel összhangban és e fejezet 
2. szakaszának alkalmazásában végezte-e 
munkáját;

c) annak ellenőrzése, hogy a tanúsító 
szerv a 11. cikkel, és e fejezet 2. 
szakaszával összhangban végezte-e 
munkáját;

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben 
meghatározott záróelszámolásról, az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, és többek között a Bizottság 
és a tagállamok közötti információcsere és 
a betartandó határidők vonatkozásában.

A Bizottság a 100. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e rendeletet kiegészítő szabályokat 
állapít meg az (1) bekezdésben 
meghatározott záróelszámolásról, az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, és többek között a Bizottság 
és a tagállamok közötti információcsere és 
a betartandó határidők vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves teljesítményalapú záróelszámolás Kétéves teljesítményalapú záróelszámolás

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. A Bizottság értesíti a 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
lehetőséget biztosít a tagállam számára, 
hogy a végrehajtási jogi aktus 
tervezetének az 182/2011/EU rendelet 3. 
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cikke (3) bekezdésének megfelelően 
történő benyújtását megelőzően legalább
30 napon belül benyújthassa észrevételeit.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az érintett 
tagállamok által benyújtott indokokra 
vonatkozó kritériumokkal, valamint a 
csökkentések alkalmazásának 
módszerével és kritériumaival kapcsolatos 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktus elfogadása 
és végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcsere és a 
betartandó határidők vonatkozásában.

A Bizottság a 100. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e rendeletet kiegészítő szabályokat 
állapít meg az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktus elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcsere és a 
határidők vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

(2) A Bizottság a feltárt meg nem 
felelés súlyossága alapján megállapítja a 
kizárásra kerülő összegeket. A Bizottság 
kellően figyelembe veszi a jogsértés 
jellegét és az Uniónak okozott pénzügyi 
veszteséget. A kizárás a jogosulatlanul 
felhasznált összegek meghatározásán 
alapul.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktus elfogadása 
és végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 
a tagállamok közötti információcsere és a 
betartandó határidők, valamint a (3) 

A Bizottság a 100. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e rendeletet kiegészítő szabályokat 
állapít meg az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktus elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, többek között a Bizottság és 



PE629.392v01-00 46/59 PR\1165936HU.docx

HU

bekezdésben meghatározott egyeztetési 
eljárás, és ahhoz kapcsolódóan az 
egyeztetőbizottság létrehozása, feladatai, 
összetétele és munkamódszere 
vonatkozásában.

a tagállamok közötti információcsere és a 
betartandó határidők, valamint a (3) 
bekezdésben meghatározott egyeztetési 
eljárás, és ahhoz kapcsolódóan az 
egyeztetőbizottság létrehozása, feladatai, 
összetétele és munkamódszere 
vonatkozásában. 

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések szintje elérje a hatékony 
kockázatkezeléshez szükséges szintet. A 
felelős hatóságnak az ellenőrizendő 
mintát a kérelmezők teljes köréből kell 
kiválasztania, és a mintának adott esetben 
két részből kell állnia: egy véletlenszerűen 
kiválasztott részből, hogy reprezentatív 
hibaarány legyen megállapítható, 
valamint egy kockázatelemzés alapján 
kiválasztott részből, amely azon 
területekre összpontosít, ahol a 
legmagasabb a hibakockázat.
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Or. en

Indokolás

Lásd a jelenlegi horizontális rendelet 59. cikke (2) bekezdésének szövegét.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61. cikk törölve

A borágazati beavatkozások ellenőrzési 
célú kompatibilitása

Az (EU)…/… rendeletben [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] említett 
borágazati beavatkozások alkalmazása 
során a tagállamok biztosítják, hogy az e 
beavatkozásokra alkalmazott igazgatási és 
ellenőrzési eljárások kompatibilisek 
legyenek az e cím II. fejezetében említett 
integrált rendszerrel a következő elemek 
tekintetében:

a) a mezőgazdasági parcellaazonosító 
rendszerek;

b) az ellenőrzések.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 63. cikk (2) bekezdésben 
említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv 
keretében végrehajtott területalapú 
beavatkozásokhoz igényelt támogatások 
esetében a tagállamok előírják, hogy a 
kérelmet az illetékes hatóság által a 

(1) A 63. cikk (2) bekezdésben 
említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv 
keretében végrehajtott területalapú 
beavatkozásokhoz igényelt támogatások 
esetében a tagállamok előírják, hogy a 
földrajzi térinformatikai kérelmet az 
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kérelem benyújtásához rendelkezésre 
bocsájtott földrajzi térinformatikai 
kérelem segítségével kell benyújtani.

illetékes hatóság által rendelkezésre 
bocsájtott formanyomtatvány segítségével 
kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a támogatásokra vonatkozó 
ellenőrzési és szankcionálási rendszert 
hoznak létre a 63. cikkben foglaltak 
szerint.

A tagállamok a támogatásokra vonatkozó 
ellenőrzési és szankcionálási rendszert 
hoznak létre a 63. cikkben foglaltak 
szerint. A tagállamok – a kifizető 
ügynökségek vagy az általuk a nevükben 
történő eljárásra felhatalmazott szervek 
útján – végrehajtják a támogatási 
kérelmek adminisztratív ellenőrzését a 
jogosultsági feltételek teljesítésének 
ellenőrzése céljából. Az említett 
ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzésekkel 
kell kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 57. cikk (1)–(5) bekezdését 
értelemszerűen kell alkalmazni.

törölve

Or. en
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság részére történő 
továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás 
módja, tartalma és részletes szabályai az 
alábbiak esetében:

a) a Bizottság részére történő 
továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás 
módja és részletes szabályai az alábbiak 
esetében:

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 67. és 68. cikkben említett 
földrajzi térinformatikai kérelmek 
rendszerének és a területmegfigyelő 
rendszernek az alapvető jellemzői és
szabályai.

b) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet kiegészítése 
céljából, amelyekben meghatározza a 
Bizottság részére történő továbbítás, illetve 
rendelkezésre bocsátás tartalmának 
szabályait az alábbiak esetében:

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a mezőgazdasági parcellaazonosító 
rendszer, a földrajzi térinformatikai 
kérelmek rendszere és a területmegfigyelő 
rendszer minőségére vonatkozó értékelési 
jelentések;
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Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 66., 67. és 68. cikkben említett, a 
tagállamok által végrehajtandó korrekciós 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 67. és 68. cikkben említett 
földrajzi térinformatikai kérelmek 
rendszerének és a területmegfigyelő 
rendszernek az alapvető jellemzői és 
szabályai.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
101. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
albekezdésben meghatározott összeghatár 
módosítása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
albekezdésben meghatározott összeghatár 
módosítása céljából.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szóban forgó követelményektől, 
előírásoktól, jogi aktusoktól és a 
feltételrendszer területeitől függően 
dönthetnek úgy, hogy az adott 
követelményre, előírásra, jogi aktusra vagy 
a feltételrendszer adott területére 
alkalmazandó ellenőrzési rendszerek 
keretében elvégzett ellenőrzéseket 
használják, feltéve, hogy ezen ellenőrzések 
az a) pontban említett helyszíni 
ellenőrzésekkel legalább egyenértékűek;

b) a szóban forgó követelményektől, 
előírásoktól, jogi aktusoktól és a 
feltételrendszer területeitől függően 
dönthetnek úgy, hogy az adott 
követelményre, előírásra, jogi aktusra vagy 
a feltételrendszer adott területére 
alkalmazandó ellenőrzési rendszerek 
keretében elvégzett ellenőrzéseket 
használják, feltéve, hogy ezen ellenőrzések 
az a) pontban említett helyszíni 
ellenőrzésekkel legalább egyenértékűek; 
valamint

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a) pontban említett, évente 
elvégzendő ellenőrzések tekintetében 
kockázatelemzés alapján kontrollmintát 
állapítanak meg, abba véletlenszerű 
komponenst is belefoglalnak, és a 
kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az 
(EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] III. címe, 1. 
fejezetének 2. szakaszában említett 
támogatások kedvezményezettjeinek 
legalább 1 %-át magában foglalja.

törölve

Or. en

Indokolás

A 84. cikk (3) bekezdésének d) pontjának jelölése 84. cikk (4) bekezdésre módosul (új 
bekezdés), és a szöveg az „A tagállamok” szövegrésszel egészül ki.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a (3) bekezdés a) 
pontjában említett, évente elvégzendő 
ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés 
alapján kontrollmintát állapítanak meg, 
abba véletlenszerű komponenst is 
belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy 
alakítják ki, hogy az az (EU)…/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] III. címe 1. fejezetének 2. 
szakaszában említett támogatások 
kedvezményezettjeinek legalább 1 %-át 
magában foglalja.

Or. en

Indokolás

A 84. cikk (3) bekezdésének d) pontjának jelölése 84. cikk (3a) bekezdésre módosul (új 
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bekezdés), és a szöveg az „A tagállamok” szövegrésszel egészül ki.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok mentesíthetik a 
kedvezményezetteket az igazgatási 
szankciók alól, amennyiben az egy 
kedvezményezett által egy év alatt kapott 
támogatás összege legfeljebb 1250 EUR, 
és amennyiben a támogatásra jogosult 
terület kisebb, mint 10 hektár.

Or. en

Indokolás

A (3a) bekezdés jelölése (4) bekezdésre módosul (új bekezdés).

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A meg nem felelés újbóli 
előfordulása esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke nagyobb kell, hogy legyen, mint a 
gondatlanságból bekövetkezett, első 
alkalommal szankcionált meg nem 
felelésre alkalmazott mérték.

(3) A meg nem felelés újbóli 
előfordulása esetén a támogatáscsökkentés 
mértéke az e cikk (1) bekezdésében 
említett kifizetések teljes összegének 10%-
a.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Szándékos meg nem felelés esetén 
a támogatáscsökkentés mértéke nagyobb 
kell, hogy legyen, mint a (3) bekezdéssel 
összhangban az újbóli előforduláskor 
alkalmazott mérték, illetve akár az érintett 
mezőgazdasági termelő kifizetésekből való 
teljes kizárását is jelentheti, és egy vagy 
több naptári évig is alkalmazható.

(4) Szándékos meg nem felelés esetén 
a támogatáscsökkentés mértéke legalább
az e cikk (1) bekezdésében említett 
kifizetések teljes összegének 15%-a, illetve 
akár az érintett mezőgazdasági termelő 
kifizetésekből való teljes kizárását is 
jelentheti, és egy vagy több naptári évig is 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a vezetőségi nyilatkozat és a 
kifizető ügynökségek éves elszámolásai,

ii. vezetőségi nyilatkozat és a kifizető 
ügynökségek éves elszámolásai a 10a. 
cikkben meghatározottak szerint, valamint 
valamennyi elvégzett, rendelkezésre álló 
audit és ellenőrzés eredményei;

Or. en

(A COM-javaslatban, hivatkozás a 8. cikkre - Koordináló szervek; az irányítási szervek új 
struktúrájában, hivatkozás az új 10a. cikkre).

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) …/… rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. cikke 
(3) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett információkat a tagállamoknak 
nem kell közzétenniük, amennyiben az egy 
kedvezményezett által egy év alatt kapott 

Az (EU) …/… rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. cikke 
(3) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett információkat a tagállamoknak 
nem kell közzétenniük, amennyiben az egy 
kedvezményezett által egy év alatt kapott 
támogatás összege legfeljebb 1250 EUR, 
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támogatás összege legfeljebb 1250 EUR. és amennyiben a támogatásra jogosult 
terület kisebb, mint 10 hektár.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100a. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók mindaddig, amíg az 
Európai Parlament vagy a Tanács a (2) 
bekezdésnek megfelelően nem emel 
ellenük kifogást. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítésben meg kell indokolni a 
sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 100. cikk (6) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kifogást 
emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásáról szóló határozatról való 
értesítést követően haladéktalanul 
hatályon kívül helyezi a szóban forgó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103. cikk törölve

Átmeneti intézkedések

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
– szükség esetén – a 101. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a 
benne előírt szabályokat illető eltérések
vagy kiegészítések tekintetében való 
kiegészítéséről.

Or. en
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INDOKOLÁS

2018. június 1-jén az Európai Bizottság elfogadta a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
Közös Agrárpolitika (KAP) reformjára irányuló három jogalkotási javaslatból álló csomagot, 
beleértve „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról” szóló 
szabályokat ((EU) 393/2018 rendelet). Ezt a kiterjedt jogalkotási csomagot eredetileg 2017 
végére tervezték. A bekövetkezett késedelem miatt a határidő szűk, és az Európai Parlament 
és a Tanács megbízatásának végével is egybeesik, és így nehéz körülményeket teremt a 
társjogalkotó általi elfogadás szempontjából. 

A késedelem oka többek között az, hogy a következő KAP pénzügyi keretösszegét 
meghatározó, a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretre (MFF) irányuló javaslat 
benyújtására későn, csak 2018 májusában került sor (COM(2018)321). A KAP-ra előirányzott 
összeg a 27 EU-s tagállamra vonatkozóan 365 006 millió EUR (kötelezettségvállalási 
előirányzatokban), ami körülbelül 5%-os csökkentést jelent. Az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapra (EMGA) előirányzott összeg 286,2 milliárd EUR, ami -1,1%-os 
csökkentésnek felel meg, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) 
előirányzott összeg pedig 78,8 milliárd EUR, ami -15,3%-os csökkentést jelent, minden 
esetben az alaplehetőséghez viszonyítva. Azonban ha az elfogadás folyamata során a javasolt 
költségvetési felső határok további jelentős módosítására kerül sor, szükséges lehet a 
Parlament állásfoglalásának felülvizsgálata, ezért a KAP-reformra vonatkozó végleges döntés 
végső soron a többéves pénzügyi keretre vonatkozó végleges megállapodástól függ.   

A KAP-csomag általános felépítése három rendeletből áll: A KAP finanszírozásáról és 
irányításáról szóló rendelet, a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet, amely két, jelenleg 
különálló, a közvetlen kifizetésekről és a vidékfejlesztésről szóló rendeletet egyesíti egyetlen 
rendeletben, valamint a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezéséről szóló rendelet. A 
jelentős átfedések miatt a stratégiai tervről szóló rendeletet és a KAP finanszírozásáról és 
irányításáról szóló rendeletet egy rendeletként kell értelmezni, és azokról együttesen kell 
szavazni.
  
A megalapozottságot tekintve a Bizottság hatásvizsgálata nem foglalkozik többek között az 
egyszerűsítés kulcsfontosságú kérdésével, mivel nem határozza meg az adminisztratív teher 
csökkentésének részletes számszerűsítését - a gyakorlatban ez a feladat Bizottságról a 
tagállamokra hárul. Mindeközben az Európai Számvevőszék által a jelenlegi KAP 
teljesítményéről készített elemzés eredményei azt mutatják, hogy a közvetlen kifizetések 
„kizöldítéssel” kapcsolatos összetevője a szándék ellenére nem érte el teljes mértékben a 
célkitűzéseit, és jelentős adminisztratív terhet teremtett. 

Az előadó úgy véli, hogy habár a KAP reformcsomag részét képezi, a KAP finanszírozásáról 
és irányításáról szóló rendeletet nem lehet elkülönítve kezelni a strukturális alapokra irányuló 
átfogó uniós célkitűzéstől, és különösen a közös rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) 
irányuló javaslattól, amely az EU valamennyi többéves alapjára vonatkozó horizontális 
rendeletként szolgál. A CPR-rendelet és a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló 
rendelet egyaránt hivatkozik a költségvetési rendeletben szereplő, az összes igazgatási 
(közvetlen, közvetett, megosztott) modellt lefedő, és az alapvető fogalommeghatározásokat 
(többek között az irányítás fogalommeghatározását) és feltételeket (többek között az audit és 
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ellenőrzés feltételeit) meghatározó átfogó keretrendszerre. A CPR lehetővé teszi a 
teljesítmény- és eredményközpontúság meghatározását, az eredménymutatókon alapuló 
kifizetésekhez kapcsolódó mérföldkövek megállapítását, és olyan egyszerűsített 
költségelszámolási módok alkalmazását, mint az átalányösszegek, az egyösszegű kifizetések 
és az egységköltségek, amelyek az előadó szerint az EMVA irányítása szempontjából is 
alapvető eszközök.  Ezen túlmenően egyértelművé teszi az EMVA által finanszírozott 
LEADER programra és az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott 
közösségvezérelt helyi fejlesztésre (CLD) irányuló kezdeményezések közötti kapcsolódást. 

A „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közleményről 
(COM(2017)0713) szóló, azonos című, 2017 májusában kiadott parlamenti állásfoglalás 
(P8_TA(2018)0224) hangsúlyozta egy egyszerű és átlátható irányítási rendszer és egy 
megfelelően működő, eredményalapú teljesítési modell létrehozását, valamint a különböző 
agrár-környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedéseknek egy átfogó és leegyszerűsített 
struktúrába történő integrálását. 
A KAP-reformra irányuló új javaslatnak az előadó által pozitívnak ítélt jelentős módosítása 
átmenetet jelent a megfelelés ösztönzésétől a teljesítmény ösztönzése felé, ugyanakkor sokkal 
több felelősséget ruház át a Bizottságról a tagállamokra – többek között az irányítás és 
ellenőrzések tekintetében – a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendeletben 
felvázoltak szerint.  

Az Európai Parlament jelentéstervezete kulcsfontosságú kérdéseinek célja ezért egy olyan 
jogi keret létrehozása, amely lehetővé teszi a KAP egyszerűsített és modernizált irányításának 
és ellenőrzésének az alábbiak révén történő megvalósítását:

Irányítási rendszer: Az egyszerű és egyúttal átfogó struktúra kidolgozására irányuló 
kettős célkitűzés a Bizottság által javasolt rendszer közel teljes mértékű átalakítása révén, 
nevezetesen a megnövekedett számú intézmények (koordináló szerv, monitoringbizottság) 
struktúrájának és hatásköreinek pontosítása, és további feladataik meghatározása (tanúsító 
szerv) révén valósul meg a hatékonyság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében.

Jelentéstételi kötelezettségek: A kizárólag (pénzügyi) teljesítményen alapuló rendszer 
átalakítása egy teljesítmény- és eredményalapú vegyes rendszerré, a bizottsági felügyelet 
csökkentésére és a tagállamokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek fokozására 
kiterjedően. Az elkerülhetetlenül növekvő adminisztratív teher (éves teljesítményjelentés) 
korlátozása, és egyúttal az új eredményalapú rendszer (eredménymutatók) relevanciájának és 
minőségének biztosítása érdekében javasoljuk a jelentéstételi ciklus kiigazítását.

Válságtartalék: Egy megfelelően finanszírozott, független és célzott válságkezelési 
mechanizmus alapvető szerepe visszaállításra került a tartalék hatókörének kizárólag a 
válsághelyzetekre történő korlátozásával (nincs piaci beavatkozás), lehetővé téve egyúttal a 
finanszírozási alapnak a KAP keretrendszerén belül és kívül történő kiterjesztését, és a 
javasolt átviteli elv fenntartását.

Szankciók és ellenőrzések: A kedvezményezettek mentesülnek a szankciók alól, ha az 
egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1250 EUR, és 
amennyiben a támogatásra jogosult terület kisebb, mint 10 hektár, ami jelentős egyszerűsítést 
jelent a kistermelők számára. Ugyanakkor megerősítésre kerül a tagállamok által végzett 
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kockázatalapú helyszíni ellenőrzések szükségessége; az ellenőrzések javításának elősegítése 
érdekében jobb hozzáférés biztosítása a Bizottság műholdas adataihoz; bizonyos fokú 
harmonizáció visszaállítása érdekében bevezetésre kerül a fokozatosan növekvő büntetési 
szint közös rendszere az ismételt meg nem felelés esetére.

Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatás: Ez a KAP végrehajtási rendszerének 
lényeges eleme, és ennélfogva továbbra is a horizontális rendelet részét kell képeznie az olyan 
részletesebb szabályok mellett, amelyek biztosítják a kedvezményezettek támogatáshoz 
jutását valamennyi tagállamban, ami EU-szerte a modern mezőgazdasági politika előfeltétele.

Demokratikus felügyelet: A javaslatok számos olyan felhatalmazást tartalmaznak, 
amelyekről egy későbbi szakaszban kell határozni, és amelyek felülvizsgálata és átalakítása 
szükséges az intézmények közötti egyensúly fenntartása érdekében. 

Ami a jogalkotási javaslatok hatálybalépését illeti, a társjogalkotók általi elfogadást követően 
fontos emlékeztetni arra, hogy a legutóbbi KAP programozási időszak esetében ehhez kétéves 
átmeneti időszakra volt szükség. Ez azonban nem esett egybe sem a Parlament és a Bizottság 
megbízatásának végével, sem pedig az új feladatok és struktúrák bevezetésével. Ennélfogva a 
szükséges átmeneti rendelkezések, és különösen az új teljesítményalapú megközelítés 
szabályozására szolgáló átfogó jogi aktust kellő időben kell elfogadni ahhoz, hogy a 
tagállamoknak elegendő idő álljon rendelkezésre az új rendszerek kidolgozására.
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