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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel a 2020 utáni közös agrárpolitikát szabályozó jogszabályi keretről még folynak a 
tárgyalások, a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében átmeneti intézkedéseket kell 
elfogadni, amelyek lehetővé teszik a meglévő rendeletek alkalmazhatóságának kiterjesztését 
az új rendszer bevezetéséig.

A hatályos rendeleteket módosítani kell, különösen annak érdekében, hogy azok magukban 
foglalják az alkalmazandó összegeket/plafonokat, amelyeket a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó új többéves pénzügyi keretben kell rögzíteni.

Mivel a Bizottság javaslata egyéves átmeneti időszakot irányoz elő, a vélemény lehetővé teszi 
a 2022-ig történő meghosszabbítást, amennyiben az új KAP-rendeletet nem fogadják el 2020. 
október 30-ig.

Az EMVA esetében a tagállamok értesítési időszaka tíz napról húszra hosszabbodik. Ami a 
2021-től vállalt új kötelezettségeket illeti, a vidékfejlesztési programban meghatározandó 
időszak három helyett négy évig is eltarthat.

A vélemény lehetővé teszi, hogy az EMVA 2022–2027-es költségvetési juttatásait olyan, már 
lekötött intézkedésekre használják fel, amelyek 2021. december 31-nél későbbi kifizetéseket 
foglalnak magukban, amennyiben az alapok teljes mértékben felhasználásra kerülnek 
(ahogyan ez az 1310/2013/EU rendelet 3. cikke esetében is történt). Mivel az EMVA 2021. 
évi éves költségvetése önmagában nem lesz elegendő a 2014–2021-es időszakra vonatkozó 
programozási időszak kötelezettségvállalásainak finanszírozására, és azokéra, amelyekre az 
EMVA-előirányzatokat teljes mértékben elköltötték, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, 
hogy a 2014–2021-es kötelezettségvállalások folytonosságának biztosítása érdekében a 2022–
2027-es programozási előirányzatokat új kötelezettségvállalásokra különítse el.

A vélemény figyelembe veszi, hogy a francia, a spanyol és a portugál legkülső régiók számára 
a POSEI költségvetését a jelenlegi szinten kell tartani, valamint meg kell emelni a francia 
POSEI-keret felső határát, ami nem növelheti a POSEI teljes költségvetését, és nem vonhat 
vissza semmilyen támogatást a spanyol és a portugál legkülső régióktól. 

Szerepel benne a közös piacszervezésről szóló rendelet rendelkezéseinek kiigazítása a 
szabályoknak a legkülső régiók szakmaközi szervezetei általi kiterjesztése tekintetében. Az 
eltérés biztosítja a helyi termelés, iparágak és munkahelyek megőrzését a lehetőségek 
tekintetében rendkívül korlátozott piacokon.

Az Európai Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó álláspontjával összhangban a 
vélemény célja, hogy a válságtartalékról szóló cikkben kimondja, hogy a tartalék 
indulótőkéjének a KAP költségvetését ki kell egészítenie, és azt a programozási időszak 
elején tartalékba kell helyezni. Továbbá annak érdekében, hogy ez a pénz ne vesszen el, a 
tartalék működésének reformját úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a le nem kötött 
pénzeszközök átvitelét 2021-ről a következő évekre.

Végezetül a bizottság megerősíti az EP által annak a többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. 
november 14-i állásfoglalásában kifejtett álláspontot.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan alapvető 
szakpolitikai paramétereket, mint a KAP 
célkitűzései és alapkövetelményei, míg a 
tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
Ennek megfelelően a tagállamoknak KAP-
stratégiai terveket kell kidolgozniuk, 
melyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően hajtanak végre.

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan szakpolitikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei. Az erős uniós keret 
alapvető annak biztosításához, hogy a 
KAP továbbra is közös politika maradjon, 
valamint az egyenlő versenyfeltételek 
garantálásához. A tagállamok ezenkívül 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a célokat és célkitűzéseket. Ennek 
megfelelően a tagállamoknak az utólagos 
elemzésen és a szükségletek felmérésén 
alapuló KAP-stratégiai terveket kell 
kidolgozniuk, melyeket a Bizottság 
jóváhagyását követően hajtanak végre.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mezőgazdasági termelők részére 
a közös agrárpolitika keretében nyújtott 
támogatás folytonossága és 
kiszámíthatósága elengedhetetlen a 
mezőgazdasági ágazat stabilitásához, a 
vidéki területek és régiók 
életképességének fenntartásához, 
valamint a környezeti fenntarthatósághoz 
való hozzájáruláshoz.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további egy évre a meglévő, 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó jogi keret 
feltételei szerint kell ilyen támogatást 
nyújtania. A jelenleg hatályos jogi keretet 
főként az 1303/2013/EU7, az 
1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 
1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 
228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják 
meg. Ezen túlmenően a jelenlegi 
támogatási rendszerekről a 2022. január 1-
jével kezdődő időszakot átfogó új jogi 
keretre való átállás megkönnyítése céljából 
meg kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további egy, illetve adott esetben további 
két évre a meglévő, 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó jogi keret feltételei 
szerint kell ilyen támogatást nyújtania. A 
jelenleg hatályos jogi keretet főként az 
1303/2013/EU7, az 1305/2013/EU8, az 
1306/2013/EU9, az 1307/2013/EU10, az 
1308/2013/EU11, a 228/2013/EU12 és a 
229/2013/EU13 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletek állapítják meg. Ezen 
túlmenően a jelenlegi támogatási 
rendszerekről a 2022. január 1-jével 
kezdődő időszakot átfogó új jogi keretre 
való átállás megkönnyítése céljából meg 
kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

__________________ __________________
7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
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2013.12.20., 320. o.). 2013.12.20., 320. o.).
8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 549. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 549. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
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kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
2021-ben is támogatnia kell a 
vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, 
amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy 
forrásaik kiapadhatnak, illetve nem 
lesznek képesek az 1305/2013/EU rendelet 
alapján új jogi kötelezettségvállalásokat 
tenni, lehetővé kell tenni, hogy 2021. 
december 31-ig meghosszabbítsák 
vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes 
EMVA-támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok a 
2021-re elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. A cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
az átmeneti időszakban is támogatnia kell 
a vidékfejlesztést, azoknak a 
tagállamoknak, amelyek bizonyítják, hogy 
az 1305/2013/EU rendelet alapján minden 
intézkedés vagy bizonyos intézkedések és a 
kapcsolódó kiadások tekintetében 
forrásokra van szükségük új jogi 
kötelezettségvállalások megtételéhez, 
lehetővé kell tenni, hogy az átmeneti 
időszak végéig meghosszabbítsák 
vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes 
EMVA-támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok az 
érintett évre elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. A cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 
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arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk. E tagállamoknak 
lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból 
nyújtott 2021-es költségvetési 
előirányzatokat vagy ezen összegek nem 
meghosszabbított regionális 
vidékfejlesztési programokhoz rendelt 
részét az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel]14 összhangban átcsoportosítsák 
a 2022–2025-ös időszak pénzügyi 
előirányzataihoz.

arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk, illetve, hogy szükség 
szerint a fennmaradó forrásokat az 
átmeneti időszak éveire biztosított 
előirányzatok egy részéből egészítsék ki. E 
tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy az 
EMVA-ból az átmeneti időszak éveire 
nyújtott költségvetési előirányzatokat vagy 
ezen összegek azon részét, amelyet nem 
használtak fel a vidékfejlesztési 
programok meghosszabbítására, az (EU) 
.../... tanácsi rendelettel [a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelettel]14 összhangban 
átcsoportosítsák a programozási időszak 
fennmaradó éveinek pénzügyi 
előirányzataihoz.

__________________ __________________
14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., , . o.

14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., , . o.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 
1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
következésképpen a 2021-es költségvetési 
előirányzatok mely vonatkozó összegeit 
nem kell átcsoportosítani a következő 

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 
1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
szándékukban áll-e, hogy ezeket részben a 
korábbi költségvetési előirányzatok 
fennmaradó forrásaiból finanszírozzák, és 
következésképpen az átmeneti időszak 
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évekre. éveire biztosított költségvetési 
előirányzatok mely vonatkozó összegeit 
nem kell átcsoportosítani a következő 
évekre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2021. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre 
nyújtott támogatások végrehajtása 
tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU 
rendelettel összhangban a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
érvényes partnerségi megállapodást kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai 
dokumentumként használni.

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2021. 
december 31-ig, illetve adott esetben 2022. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre, 
illetve adott esetben a 2022-es 
programozási évre nyújtott támogatások 
végrehajtása tekintetében továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra érvényes partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 
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nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es programozási évben is – 
megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es programozási évben, illetve adott 
esetben a 2022-es programozási évben is – 
megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
347., 2013.12.20., 865. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
347., 2013.12.20., 865. o.).

16 A Bizottság 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
március 11.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

16 A Bizottság 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
március 11.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
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szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi 
kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2022. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendeletre]18 való áttérés 
szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni.

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi 
kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2022. január 1-jétől, illetve 
adott esetben 2023. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendeletre]18 való áttérés 
szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni. Az európai partnerségi 
magatartási kódexben meghatározott 
elvekkel összhangban a tagállamoknak az 
átmeneti intézkedések és programok 
előkészítésének, végrehajtásának, nyomon 
követésének és értékelésének minden 
szakaszában biztosítaniuk kell a 
regionális és helyi önkormányzatok, 
valamint a civil társadalmi szervezetek 
részvételét, a kedvezményezettekre 
kiterjedően.

__________________ __________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosítását, illetve azok új 
operatív programmal való felváltását.

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig, illetve adott esetben 
a 2022-es programozási évig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosításának, illetve azok új 
operatív programmal való felváltásának 
lehetőségét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A borágazat és a méhészeti ágazat 
támogatási programjai folytonosságának 
biztosítása érdekében olyan szabályokat 
kell megállapítani, amelyek lehetővé 
teszik, hogy e támogatási programok a 
rájuk vonatkozó programozási időszak 
végéig továbbra is végrehajthatóak 
legyenek. Ezen időszak tekintetében ezért 
az 1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2021. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok 
végéig továbbra is alkalmazni kell az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre.

(18) A gyümölcs- és zöldségágazat, a 
borágazat és a méhészeti ágazat támogatási 
programjai folytonosságának biztosítása 
érdekében olyan szabályokat kell 
megállapítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e támogatási programok a rájuk 
vonatkozó programozási időszak végéig 
továbbra is végrehajthatóak legyenek. Ezen 
időszak tekintetében ezért az 
1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2021. december 31-ig, 
illetve adott esetben 2022. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok és 
az operatív programok végéig továbbra is 
alkalmazni kell az 1308/2013/EU rendelet 
alapján végrehajtott műveletek 
összefüggésében felmerült kiadásokra, 
illetve teljesített kifizetésekre.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es programozási 
évben való kihasználatlanságának 
elkerülése végett azonban azoknak a 
tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési 
programjaikat 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es, illetve adott 
esetben 2022-es programozási évben való 
kihasználatlanságának elkerülése végett 
azonban azoknak a tagállamoknak, 
amelyek vidékfejlesztési programjaikat 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5%-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig, illetve 
adott esetben 2022. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben is 
fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re 
alkalmazandó megfelelő összegét is 
figyelembe kell venni.

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben, 
illetve adott esetben 2022-ben is fenn kell 
tartani, és a tartalék 2021-re, illetve adott 
esetben 2022-re alkalmazandó megfelelő 
összegét is figyelembe kell venni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig, illetve adott esetben 
2022. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es naptári évre vonatkozóan is 
értesíteniük kell a Bizottságot a 
csökkentésekről hozott döntéseikről, 
valamint a csökkentések eredményeképpen 
keletkező becsült összegekről.

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es, illetve adott esetben a 2022-es 
naptári évre vonatkozóan is értesíteniük 
kell a Bizottságot a csökkentésekről hozott 
döntéseikről, valamint a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. (24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. 
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cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 
közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi 
évnek megfelelő 2021-es naptári év 
tekintetében is fenn kell tartani.

cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 
közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi 
évnek megfelelő 2021-es naptári év, illetve 
adott esetben a 2022-es naptári év (azaz a 
2023-as pénzügyi év) tekintetében is fenn 
kell tartani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 
51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig 
értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es 
naptári év támogatási rendszerekre bontott 
pénzügyi előirányzatairól hozott 
határozataikról.

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 
51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig 
értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es 
naptári év támogatási rendszerekre bontott 
pénzügyi előirányzatairól hozott 
határozataikról, illetve adott esetben 2021. 
augusztus 1-jéig a 2022-es naptári év 
támogatási rendszerekre bontott pénzügyi 
előirányzatairól hozott határozataikról.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamok számára biztosítani 
kell a lehetőséget, hogy átmeneti nemzeti 
támogatást alkalmazzanak mindaddig, 
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amíg ez a rendelet hatályban van.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A jelenlegi jogi kerettel 
összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es naptári év tekintetében is 
értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 
határozataikról.

(27) A jelenlegi jogi kerettel 
összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es naptári év, illetve adott esetben a 
2022-es naptári év tekintetében is 
értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 
határozataikról.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A belső konvergenciamechanizmus 
a közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
méltányosabb elosztásának alapvető 
folyamata. A korábbi referenciák 
alkalmazásából eredő jelentős egyedi 
különbségek egyre kevésbé indokolhatók. 
Az 1307/2013/EU rendeletben a belső 
konvergencia alapmodelljének lényege, 
hogy a tagállamok 2015-től valamennyi 
nemzeti és regionális szintű támogatási 
jogosultság tekintetében egységes átalányt 
alkalmaznak. Az egységes értékre való 
zökkenőmentes áttérés biztosítása 
érdekében azonban eltérést állapítottak 
meg, amelynek értelmében a tagállamok 

(28) A belső konvergenciamechanizmus 
a közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
méltányosabb elosztásának alapvető 
folyamata. A korábbi referenciák 
alkalmazásából eredő jelentős egyedi 
különbségek egyre kevésbé indokolhatók. 
Az 1307/2013/EU rendeletben a belső 
konvergencia alapmodelljének lényege, 
hogy a tagállamok 2015-től valamennyi 
nemzeti és regionális szintű támogatási 
jogosultság tekintetében egységes átalányt 
alkalmaznak. Az egységes értékre való 
zökkenőmentes áttérés biztosítása 
érdekében azonban eltérést állapítottak 
meg, amelynek értelmében a tagállamok 
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2015 és 2019 közötti részleges 
konvergencia alkalmazásával 
differenciálhatják a támogatási 
jogosultságok értékét. Egyes tagállamok 
éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A 
közvetlen kifizetések méltányosabb 
elosztására irányuló folyamat 
folytatásaként a tagállamok az egységes 
átalány alkalmazása vagy a jogosultságok 
értékének 2019-es szinten tartása helyett 
2019 után tovább közelíthetnek a nemzeti, 
illetve regionális átlaghoz. Az ezzel 
kapcsolatos határozatukról évente 
értesíteniük kell a Bizottságot.

2015 és 2019 közötti részleges 
konvergencia alkalmazásával 
differenciálhatják a támogatási 
jogosultságok értékét. Egyes tagállamok 
éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A 
közvetlen kifizetések méltányosabb 
elosztására irányuló folyamat 
folytatásaként a tagállamok az egységes 
átalány alkalmazása helyett 2019 után 
tovább közelíthetnek a nemzeti, illetve 
regionális átlaghoz. Az ezzel kapcsolatos 
határozatukról évente értesíteniük kell a 
Bizottságot.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 
kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 
esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es 
naptári év tekintetében a kiosztás évében 
csak a folyó év támogatási jogosultságának 
értékét kell meghatározni. A tartalékból 
kiosztandó jogosultságok adott évi 
egységértékét az említett rendelet 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a tartalék 
esetleges kiigazítását követően kell 
kiszámítani. Az azt követő években a 

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 
kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 
esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es 
naptári év, illetve adott esetben a 2022-es 
naptári év tekintetében a kiosztás évében 
csak a folyó év támogatási jogosultságának 
értékét kell meghatározni. A tartalékból 
kiosztandó jogosultságok adott évi 
egységértékét az említett rendelet 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a tartalék 
esetleges kiigazítását követően kell 
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tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

kiszámítani. Az azt követő években a 
tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re 
való meghosszabbítását.

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re, 
illetve adott esetben 2022-re való 
meghosszabbítását.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Földrajzi helyzetükből (távoli 
elhelyezkedés, szigetjelleg, kisebb méret, 
nehéz domborzati és éghajlati viszonyok) 
adódóan a legkülső régiók a fogyasztás, 
illetve a mezőgazdasági termelés 
szempontjából elengedhetetlen 
élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 
ellátásával kapcsolatos egyedi társadalmi-
gazdasági problémákkal szembesülnek. A 
mezőgazdasági ágazatban azon 
nehézségek orvoslására szolgáló egyedi 
intézkedéseket, amelyek az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében meghatározottak szerint az 
említett régiók kivételes helyzetéből 
fakadnak, a 228/2013/EU rendelet 
állapította meg.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Ezenfelül a 228/2013/EU és a 
229/2013/EU rendelet módosításait az 
(EU) .../... rendelettel [a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelettel] összhangban 
2021. január 1-jétől kell alkalmazni,

(34) A 228/2013/EU és a 229/2013/EU 
rendeletben meghatározott pénzügyi 
előirányzatokat az (EU) .../... rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel] összhangban 2021. január 1-
jétől kell alkalmazni,

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az 1308/2013/EU rendelet 157. 
cikke értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek alapvető gazdasági 
szereplőknek számítanak a legkülső 
régiók – különösen az állattenyésztési 
ágazatok – diverzifikált mezőgazdasági 
ellátási láncainak fejlesztése 
szempontjából. Kis méretük és 
elszigeteltségük miatt a legkülső régiók 
helyi piacai különösen ki vannak téve az 
Unió más részeiről vagy harmadik 
országokból érkező behozatallal 
kapcsolatos árváltozásoknak. Ezek a 
szakmaközi szervezetek tömörítik a piacon 
bármely szakaszban tevékenységet folytató 
összes gazdasági szereplőt, és ekként 
olyan kollektív fellépéseket hajtanak 
végre, különösen az adatgyűjtésre és az 
információterjesztésre irányulóan, 



PE646.963v04-00 20/55 AD\1203904HU.docx

HU

amelyek célja, hogy biztosítsák a helyi 
termények adott piacon belüli 
versenyképességének megmaradását. E 
célból az EUMSZ 28., 29. és 110. cikke 
ellenére és az 1308/2013/EU rendelet 164. 
és 165. cikkének sérelme nélkül a 
kibővített szakmaközi megállapodások 
összefüggésében helyénvaló engedélyezni, 
hogy az adott tagállam az érintett 
szereplőkkel folytatott konzultációt 
követően fizetésre kötelezzen olyan egyéni 
gazdasági szereplőket vagy gazdasági 
szereplők olyan csoportjait, akik nem 
tagjai a szervezetnek, és akik a helyi 
piacon tevékenykednek, származási 
helyüktől függetlenül, azokban az 
esetekben is, amikor az e 
hozzájárulásokból származó bevétel csak 
az adott helyi termelés javát szolgáló 
fellépéseket finanszíroz, illetve amikor e 
hozzájárulásokat más kereskedelmi 
szinten szedik be.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 cikk
(1) E rendelet alkalmazásában 
„átmeneti időszak” a 2021. január 1-jén 
kezdődő és 2021. december 31-én 
befejeződő időszak.
(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, és 
csak abban az esetben, ha a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot és a közös agrárpolitika 
keretében a tagállamok által elkészítendő 
stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) 
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról, 



AD\1203904HU.docx 21/55 PE646.963v04-00

HU

valamint az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1307/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
2020. október 30-ig nem fogadják el és 
nem teszik közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, az átmeneti időszakot 
e rendelet alkalmazásában 2022. 
december 31-ig meghosszabbítják.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén 
támogatott programok vonatkozásában 
azon tagállamok, amelyek esetében fennáll 
a kockázat, hogy a pénzügyi források 
hiánya miatt nem lesznek képesek az 
1305/2013/EU rendelet alapján új jogi 
kötelezettségvállalásokat tenni, 2021. 
december 31-ig meghosszabbíthatják az 
1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott időszakot.

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén 
támogatott programok vonatkozásában 
azon tagállamok, amelyek esetében fennáll 
a kockázat, hogy a pénzügyi források 
hiánya miatt nem lesznek képesek az 
1305/2013/EU rendelet alapján új jogi 
kötelezettségvállalásokat tenni, 2021. 
december 31-ig, illetve adott esetben 2022. 
december 31-ig meghosszabbíthatják az 
1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott időszakot.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő húsz 
napon belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
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tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson 
belüli megfelelő költségvetési összeggel 
kapcsolatos információt is.

tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne az átmeneti időszakra vonatkozó 
éves bontáson belüli megfelelő 
költségvetési összeggel kapcsolatos 
információt is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

Ha a Bizottság egyértelmű és objektív 
kritériumok alapján úgy véli, hogy nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re szóló módosítására irányuló, az 
1305/2013/EU rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti kérelem 
benyújtásának szükségességét. A szóban 
forgó módosítás célja, hogy a rendelet 59. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
intézkedésekre vonatkozóan legalább 
megegyező szinten tartsa a teljes EMVA-
kiadásokat.

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re, illetve – amennyiben e rendelet -
1. cikke alkalmazandó – 2022-re szóló 
módosítására irányuló, az 1305/2013/EU 
rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kérelem benyújtásának 
szükségességét. A szóban forgó módosítás 
célja, hogy a rendelet 59. cikkének (6) 
bekezdésében említett intézkedésekre 
vonatkozóan legalább megegyező szinten 
tartsa a teljes EMVA-kiadásokat.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év 
felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év, 
illetve – amennyiben e rendelet -1. cikke 
alkalmazandó – a 2022-es év 
felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 tekintetében megállapított 
összeg és a meghosszabbítani kívánt 
regionális programokra vonatkozóan a (2) 
bekezdés első albekezdésének megfelelően 
bejelentett költségvetési összeg közötti 
különbözettel.

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 tekintetében, illetve – 
amennyiben e rendelet -1. cikke 
alkalmazandó – a 2022-es év tekintetében 
megállapított összeg és a meghosszabbítani 
kívánt regionális programokra vonatkozóan 
a (2) bekezdés első albekezdésének 
megfelelően bejelentett költségvetési 
összeg közötti különbözettel.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon programok tekintetében, (2) Azon programok tekintetében, 
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amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket egy évvel meg kell 
hosszabbítani.

amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket az átmeneti időszak 
időtartamára meg kell hosszabbítani.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által 2021-re nyújtott támogatások 
végrehajtására továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kidolgozott partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által az átmeneti időszak 
időtartama alatt nyújtott támogatások 
végrehajtására továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kidolgozott partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága 
2021-ben

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága az 
átmeneti időszak időtartama alatt

Módosítás 36
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 
1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programok – amelyek esetében 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntöttek – 
2021-es előirányzatain belüli EMVA-
hozzájárulásból támogathatók, az alábbi 
feltételek mellett:

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 
1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programoknak – amelyek 
esetében a tagállamok a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntöttek – az átmeneti időszakra 
vonatkozó előirányzatain belüli EMVA-
hozzájárulásból támogathatók, az alábbi 
feltételek mellett:

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásokról 2021 
tekintetében rendelkezik a vonatkozó 
vidékfejlesztési program;

a) az ilyen kiadásokról az átmeneti 
időszak időtartama tekintetében 
rendelkezik a vonatkozó vidékfejlesztési 
program;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 
23., 39. és 43. cikkében említett 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet 
értelmében támogatásban részesülő 

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 
23., 39. és 43. cikkében említett 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet 
értelmében támogatásban részesülő 
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kiadások a KAP-stratégiai tervnek 
megfelelő 2022-2027-es időszak alatt 
továbbra is támogathatók az EMVA-ból 
nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

kiadások a KAP-stratégiai tervnek 
megfelelő 2022–2027-es időszak alatt, 
illetve – amennyiben e rendelet -1. cikke 
alkalmazandó – a 2023–2027-es időszak 
alatt továbbra is támogathatók az EMVA-
ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

__________________ __________________
19 Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. 
szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
(HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

19 Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. 
szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
(HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó, illetve – 
amennyiben e rendelet -1. cikke 
alkalmazandó – a 2023–2027-es időszakra 
vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik 
az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelettel] összhangban, és a 
kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 
33. és 34. cikkében említett többéves 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. 
január 1-jét követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 
33. és 34. cikkében említett többéves 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. 
január 1-jét követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 



AD\1203904HU.docx 27/55 PE646.963v04-00

HU

bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14–18. 
cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 
38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke 
értelmében, valamint az 1303/2013/EU 
rendelet 35. cikke értelmében a KAP-
stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es 
időszak alatt támogathatók az EMVA-ból 
nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14–18. 
cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 
38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke 
értelmében, valamint az 1303/2013/EU 
rendelet 35. cikke értelmében a KAP-
stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es 
időszak alatt, illetve – amennyiben e 
rendelet -1. cikke alkalmazandó – a 2023–
2027-es időszak alatt támogathatók az 
EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, az 
alábbi feltételek mellett:

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra szóló vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027-es 
időszakra szóló, illetve – amennyiben e 
rendelet -1. cikke alkalmazandó – a 2023–
2027-es időszakra szóló vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Az 1305/2013/EU rendeletben 
említett intézkedések értelmében a 
kedvezményezettek javára tett jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások a 2022–2027-es, illetve adott 
esetben a 2023–2027-es időszakban 
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jogosultak lehetnek EMVA-
hozzájárulásra:
a) a 2022. január 1. és 2023. december 
31., vagy 2024. december 31. között 
teljesítendő kifizetések esetében azokban a 
tagállamokban, amelyek e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a 
2014–2020-as időszakot, amennyiben az 
1305/2013/EU rendelet és adott esetben az 
e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése 
alapján elfogadott vonatkozó program 
megfelelő intézkedéséhez rendelt pénzügyi 
támogatást már felhasználták; és
b) a 2023. december 31. vagy 2024. 
december 31. után teljesítendő kifizetések 
esetében azokban a tagállamokban, 
amelyek e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban úgy döntöttek, 
hogy meghosszabbítják a 2014–2020-as 
időszakot.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat 2021. december 31-ig 
meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU 
rendelet 152. cikke szerint elismert 
termelői szervezeteknek, a termelői 
szervezetek 156. cikk szerint elismert 
társulásainak és a 157. cikk szerint elismert 
szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig értesíteni kell a 
Bizottságot.

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat az átmeneti időszak 
végéig meg kell hosszabbítani. Az 
1308/2013/EU rendelet 152. cikke szerint 
elismert termelői szervezeteknek, a 
termelői szervezetek 156. cikk szerint 
elismert társulásainak és a 157. cikk szerint 
elismert szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig, illetve – amennyiben e 
rendelet -1. cikke alkalmazandó – 2021. 
december 31-ig értesíteni kell a 
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Bizottságot.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban 
elismert termelői szervezetek, amelyek az 
1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, 
valamely tagállam által a 2021. december 
31-ét követő időszakra jóváhagyott 
operatív programmal rendelkeznek, 2021. 
szeptember 15-ig kérelmet nyújtanak be a 
szóban forgó tagállamhoz, hogy az említett 
operatív programot:

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban 
elismert termelői szervezetek, amelyek az 
1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, 
valamely tagállam által az átmeneti 
időszak végét követő időszakra jóváhagyott 
operatív programmal rendelkeznek, 
kérelmet nyújthatnak be a szóban forgó 
tagállamhoz, hogy az említett operatív 
programot:

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy elismert termelői szervezet 2021. 
szeptember 15-ig nem nyújt be ilyen 
kérelmet, az 1308/2013/EU rendelet szerint 
jóváhagyott operatív programja 2021. 
december 31-én lezárul.

Ha egy elismert termelői szervezet nem 
nyújt be ilyen kérelmet, az 1308/2013/EU 
rendelet szerint jóváhagyott operatív 
programjára annak befejezéséig továbbra 
is a rendelet rendelkezései 
alkalmazandók.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
2021. december 31-ét követően továbbra is 

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
az átmeneti időszak végét követően 
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alkalmazandó az említett rendelet 
értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 
2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

továbbra is alkalmazandó az említett 
rendelet értelmében végrehajtott műveletek 
kapcsán 2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében 
említett támogatási program keretében.

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke az átmeneti időszak végét 
követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt, illetve – amennyiben e rendelet -1. 
cikke alkalmazandó – 2023. augusztus 1-
je előtt felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében 
említett támogatási program keretében.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandók az 

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései az átmeneti időszak végét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
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1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
 Az 1305/2013/EU rendelet
28 cikk – 5 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő meghosszabbításáról 
rendelkeznek, 2021-től kezdődően a 
hosszabbítás nem haladhatja meg az egy 
évet. 2021-től kezdődően a kezdeti 
időszakban teljesített kötelezettséget 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban;

A 2021-től és – amennyiben az (EU) .../... 
rendelet [a KAP átmeneti rendelkezéseiről 
szóló rendelet] -1. cikke alkalmazandó – 
2022-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és négy év közötti rövidebb 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
29 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 



PE646.963v04-00 32/55 AD\1203904HU.docx

HU

tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően az ökológiai gazdálkodás 
fenntartásának éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.

tagállamok egy és négy év közötti 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően az ökológiai 
gazdálkodás fenntartásának éves alapon 
történő meghosszabbításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
33 cikk – 2 bekezdés – 2a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő megújításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a megújítás nem 
haladhatja meg az egy évet.;

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és négy év közötti rövidebb 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
megújításáról rendelkeznek, 2021-től 
kezdődően a megújítás nem haladhatja meg 
az átmeneti időszakot.;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
Az 1305/2013/EU rendelet
58 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összege a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően legfeljebb 
11 258 707 816 EUR, folyó árakon.;

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban, 
illetve – amennyiben az (EU) .../... 
rendelet [a KAP átmeneti rendelkezéseiről 
szóló rendelet] -1. cikke alkalmazandó – a 
2022. január 1. és 2022. december 31. 
közötti időszakban nyújtható uniós 
vidékfejlesztési támogatás teljes összege a 
2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretnek megfelelően 
legfeljebb XXX* EUR, folyó árakon.

__________________

*„A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról – a Parlament álláspontja a 
megállapodás érdekében” című, 2018. 
november 14-i állásfoglalásában 
(P8_TA(2018)0449) az Európai 
Parlament amellett foglalt állást, hogy a 
27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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Az 1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 2a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021-ben a tartalék összege 400 millió 
EUR (2011-es árakon), amelyet az (EU) 
.../... tanácsi rendelet* [a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet] 
mellékletében szereplő többéves pénzügyi 
keret 3. fejezetbe kell beilleszteni.

Az (EU) .../... rendelet [a KAP átmeneti 
rendelkezéseiről szóló rendelet] -
1. cikkében említett átmeneti időszak 
minden egyes évére vonatkozóan a tartalék 
összege 400 millió EUR (2011-es árakon), 
amelyet az (EU) .../... tanácsi rendelet* [a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
mellékletében szereplő többéves pénzügyi 
keret 3. fejezetbe kell beilleszteni.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
Az 1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli 
korlátozás nélkül átvihetők a tartalék 
következő pénzügyi években történő 
finanszírozására.
___________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) 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., 
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1. o).”;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1306/2013/EU rendelet
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet 
[e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, a 
2021-es előirányzatokhoz nem nyújtható 
előfinanszírozás.

(5) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet 
[e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
átmeneti időszak előirányzataihoz nem 
nyújtható előfinanszírozás.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím
Az 1307/2013/EU rendelet
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1307/2013/EU rendelet módosításai Az 1307/2013/EU rendelet módosításai1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 



PE646.963v04-00 36/55 AD\1203904HU.docx

HU

azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
Az 1307/2013/EU rendelet
11 cikk – 6 bekezdés – 4a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan az (1) 
bekezdés első albekezdését alkalmazó 
tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben 
említett döntéseikről.;

A tagállamok az (EU) .../... rendelet [a 
KAP átmeneti rendelkezéseiről szóló 
rendelet] -1. cikkében említett átmeneti 
időszak minden egyes évére vonatkozóan 
az előző év augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot az e cikknek megfelelően 
hozott döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
15a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk 15a. cikk

A 2021-es naptári évre vonatkozó 
értesítések

Az átmeneti időszak naptári éveire 
vonatkozó értesítések

A 2021-es naptári évre vonatkozóan a 
tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik 

Az (EU) .../... rendelet [a KAP átmeneti 
rendelkezéseiről szóló rendelet] -1. 
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a Bizottságot az éves nemzeti felső 
összeghatárra vonatkozó, a 22. cikk (2) 
bekezdésében, a 42. cikk (1) bekezdésében, 
a 49. cikk (1) bekezdésében, az 51. cikk (1) 
bekezdésében és az 53. cikk (6) 
bekezdésében említett százalékértékekről.

cikkében említett átmeneti időszak minden 
naptári évére vonatkozóan a tagállamok az 
előző év augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot az éves nemzeti felső 
összeghatárra vonatkozó, a 22. cikk (2) 
bekezdésében, a 42. cikk (1) bekezdésében, 
a 49. cikk (1) bekezdésében, az 51. cikk (1) 
bekezdésében és az 53. cikk (6) 
bekezdésében említett százalékértékekről.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
22 cikk – 5 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ha a 2021-es naptári évre vonatkozóan a 
Bizottság által az (1) bekezdés alapján 
valamely tagállam tekintetében 
megállapított felső összeghatár a II. 
mellékletben meghatározott összeg 
változása vagy az adott tagállam e cikk (3) 
bekezdésével, a 14. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésével, a 42. cikk (1) bekezdésével, 
a 49. cikk (1) bekezdésével, az 51. cikk (1) 
bekezdésével vagy az 53. cikkel 
összhangban hozott döntése következtében 
eltér az előző évitől, a szóban forgó 
tagállam az e cikk (4) bekezdésének való 
megfelelés érdekében lineárisan csökkenti, 
illetve növeli valamennyi támogatási 
jogosultság értékét és/vagy csökkenti, 
illetve növeli a nemzeti tartalékot vagy a 
regionális tartalékokat.

„Ha az (EU) .../... rendelet [a KAP 
átmeneti rendelkezéseiről szóló rendelet] -
1. cikkében említett átmeneti időszak 
minden naptári évére vonatkozóan a 
Bizottság által az (1) bekezdés alapján 
valamely tagállam tekintetében 
megállapított felső összeghatár a II. 
mellékletben meghatározott összeg 
változása vagy az adott tagállam e cikk (3) 
bekezdésével, a 14. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésével, a 42. cikk (1) bekezdésével, 
a 49. cikk (1) bekezdésével, az 51. cikk (1) 
bekezdésével vagy az 53. cikkel 
összhangban hozott döntése következtében 
eltér az előző évitől, a szóban forgó 
tagállam az e cikk (4) bekezdésének való 
megfelelés érdekében lineárisan csökkenti, 
illetve növeli valamennyi támogatási 
jogosultság értékét és/vagy csökkenti, 
illetve növeli a nemzeti tartalékot vagy a 
regionális tartalékokat.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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Az 1307/2013/EU rendelet
23 cikk – 6 bekezdés – 3a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan az (1) 
bekezdés első albekezdését alkalmazó 
tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben 
említett döntéseikről.;

Az átmeneti időszak minden naptári évére 
vonatkozóan az (1) bekezdés első 
albekezdését alkalmazó tagállamok az 
előző év augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben 
említett döntéseikről.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 22. cikk (5) bekezdésében említett 
kiigazítás alkalmazását követően azok a 
tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) 
bekezdésében biztosított eltérés 
lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 
2019. december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő, e bekezdés 
második albekezdésével összhangban 
kiszámított 2020. évi nemzeti vagy 
regionális egységértéknél alacsonyabb 
értékű támogatási jogosultságok 
egységértékét 2020-ra vonatkozóan a 
nemzeti vagy regionális egységértékhez 
közelítve növelik. Az egységérték 
növelését az alábbi feltételek mellett kell 
kiszámítani:

A 22. cikk (5) bekezdésében említett 
kiigazítás alkalmazását követően azok a 
tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) 
bekezdésében biztosított eltérés 
lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 
2019. december 31-én, illetve – 
amennyiben az (EU) .../... rendelet [a KAP 
átmeneti rendelkezéseiről szóló rendelet] -
1. cikke alkalmazandó – 2020. december 
31-én a mezőgazdasági termelők 
birtokában lévő, e bekezdés második 
albekezdésével összhangban kiszámított 
2020. évi, illetve – amennyiben az (EU) 
.../... rendelet [a KAP átmeneti 
rendelkezéseiről szóló rendelet] -1. cikke 
alkalmazandó – 2021. évi nemzeti vagy 
regionális egységértéknél alacsonyabb 
értékű támogatási jogosultságok 
egységértékét a megfelelő évre 
vonatkozóan a nemzeti vagy regionális 
egységértékhez közelítve növelik. Az 
egységérték növelését az alábbi feltételek 
mellett kell kiszámítani:

Módosítás 62
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növelés finanszírozása érdekében 
a 2019. december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő, a második 
albekezdéssel összhangban kiszámított 
2020. évi nemzeti vagy regionális 
egységértéknél magasabb értékű saját vagy 
szerződéses támogatási jogosultságok 
egészét vagy egy részét csökkenteni kell. E 
csökkentés az említett jogosultságok értéke 
és a 2020. évi nemzeti vagy regionális 
egységérték közötti különbözetre 
alkalmazandó. E csökkentést objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell alkalmazni, melyek magukban 
foglalhatják maximális csökkentés 
rögzítését is.

b) a növelés finanszírozása érdekében 
a 2019. december 31-én, illetve – 
amennyiben az (EU) .../... rendelet [a KAP 
átmeneti rendelkezéseiről szóló rendelet] -
1. cikke alkalmazandó– 2020. december 
31-én a mezőgazdasági termelők 
birtokában lévő, a második albekezdéssel 
összhangban kiszámított, az átmeneti 
időszak következő évére vonatkozó 
nemzeti vagy regionális egységértéknél 
magasabb értékű saját vagy szerződéses 
támogatási jogosultságok egészét vagy egy 
részét csökkenteni kell. E csökkentés az 
említett jogosultságok értéke és a 2020. évi 
nemzeti vagy regionális egységérték 
közötti különbözetre alkalmazandó. E 
csökkentést objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell alkalmazni, melyek magukban 
foglalhatják maximális csökkentés 
rögzítését is.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 2 albekezdés
Az 1305/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 2020. évi 
nemzeti vagy regionális egységértéket az 
alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. 
cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
2020. évi nemzeti vagy regionális felső 
összeghatár – a nemzeti tartalékból vagy 
regionális tartalékokból kiosztott összegen 
kívüli – értékének és a 2019. december 31-
én a mezőgazdasági termelők birtokában 

Az első albekezdésben említett, az 
átmeneti időszak éveire vonatkozó nemzeti 
vagy regionális egységértéket az 
alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. 
cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) 
bekezdésével összhangban a megfelelő 
évre meghatározott nemzeti vagy 
regionális felső összeghatár – a nemzeti 
tartalékból vagy regionális tartalékokból 
kiosztott összegen kívüli – értékének és az 
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lévő saját vagy szerződéses támogatási 
jogosultságok számának hányadosaként 
kell kiszámítani.

előző év december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő saját vagy 
szerződéses támogatási jogosultságok 
számának hányadosaként kell kiszámítani.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2021-es naptári évre vonatkozóan 
a tagállamok a (11) bekezdés alkalmazása 
révén dönthetnek további belső 
konvergencia alkalmazása mellett.

(12) Az átmeneti időszak naptári éveire 
vonatkozóan a tagállamok a (11) bekezdés 
alkalmazása révén dönthetnek további 
belső konvergencia alkalmazása mellett.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
30 cikk – 8 bekezdés – 3a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékból 2021-ben kiosztandó 
jogosultságok tekintetében a tartalékból a 
második albekezdéssel összhangban 
figyelmen kívül hagyott összeget a 22. cikk 
(5) bekezdésének második albekezdésével 
összhangban ki kell igazítani. A tartalékból 
2021-ben kiosztandó jogosultságok 
tekintetében e bekezdés harmadik 
albekezdése nem alkalmazandó.

A tartalékból 2021-ben, illetve – 
amennyiben az (EU) .../... rendelet [a KAP 
átmeneti rendelkezéseiről szóló rendelet] -
1. cikke alkalmazandó – 2022-ben 
kiosztandó jogosultságok tekintetében a 
tartalékból a második albekezdéssel 
összhangban figyelmen kívül hagyott 
összeget a 22. cikk (5) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban ki 
kell igazítani. A tartalékból 2021-ben, 
illetve – amennyiben az (EU) .../... 
rendelet [a KAP átmeneti rendelkezéseiről 
szóló rendelet] -1. cikke alkalmazandó – 
2022-ben kiosztandó jogosultságok 
tekintetében e bekezdés harmadik 
albekezdése nem alkalmazandó.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A 37. cikk (1) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A 2020-ban átmeneti nemzeti támogatást 
nyújtó tagállamok az (EU) .../... rendelet 
[a KAP átmeneti rendelkezéseiről szóló 
rendelet] -1. cikkében említett átmeneti 
időszak végéig folytathatják ezt a 
támogatásnyújtást.”
A 37. cikk (4) bekezdése a következő 
francia bekezdésekkel egészül ki: 
- 2021-ben 50%,
- amennyiben az (EU) .../... rendelet 
[a KAP átmeneti rendelkezéseiről szóló 
rendelet] -1. cikke alkalmazandó, 2022-
ben 50%.”

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás esetében a támogatható terület 
hektárszáma után nyújtott támogatás 2021-
re vonatkozó összege a (2) bekezdésben 
foglalt terméshozamok és a következő 
referenciaösszegek szorzataként kerül 
kiszámításra:

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus 
támogatás esetében a támogatható terület 
hektárszáma után nyújtott támogatásnak 
az átmeneti időszak minden egyes évére 
vonatkozó összege a (2) bekezdésben 
foglalt terméshozamok és a következő 
referenciaösszegek szorzataként kerül 
kiszámításra:

– Bulgária: 624,11 EUR, – Bulgária: XXX EUR;
– Görögország: 225,04 EUR, – Görögország: XXX EUR;
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– Spanyolország: 348,03 EUR, – Spanyolország: XXX EUR;
– Portugália: 219,09 EUR, – Portugália: XXX EUR.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1308/2013/EU rendelet módosításai A 1308/2013/EU rendelet módosításai1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben.„A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
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11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Görögország esetében 10 666 000 
EUR;

a) Görögország esetében XXX EUR;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Franciaország esetében 554 000 
EUR;

b) Franciaország esetében XXX EUR;

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Olaszország esetében 34 590 000 
EUR.

c) Olaszország esetében XXX EUR;

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben az (1) bekezdésben említett 
munkaprogramokkal kapcsolatos uniós 
finanszírozási összegek 2022-re 
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vonatkozóan a következők:
a) Görögország esetében XXX EUR;
b) Franciaország esetében XXX EUR; és
c) Olaszország esetében XXX EUR.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
58 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2020-ban 2 277 000 
EUR Németország esetében.

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2020-ban XXX EUR 
Németország esetében.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
Az 1308/2013/EU rendelet
214 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 214. cikk az első bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Az első bekezdéstől eltérve és a Bizottság 
engedélyére is figyelemmel Finnország az 
(EU) .../... rendelet [a KAP átmeneti 
rendelkezéseiről szóló rendelet] -1. 
cikkében előírt átmeneti időszak alatt 
tovább nyújthatja azokat a nemzeti 
támogatásokat, amelyeket 2020-ban e cikk 
alapján nyújtott a termelőknek.”

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 228/2013/EU rendelet módosításai A 228/2013/EU rendelet módosításai1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)
A 228/2013/EU rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 22. cikket követően a szöveg a következő 
cikkel egészül ki:

22a. cikk 
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Szakmaközi szervezetek
(1) Az 1308/2013/EU rendelet 164–165. 
cikke ellenére egy legkülső régióban 
működő, egy vagy több meghatározott 
termék előállítása, kereskedelme vagy 
feldolgozása tekintetében 
reprezentatívnak tekintett és az 
1308/2013/EU rendelet 157. cikke szerint 
elismert szakmaközi szervezet kérésére az 
érintett tagállam egyéves, megújuló 
időszakra kötelezővé teheti az említett 
szervezeten belül elfogadott 
megállapodások, határozatok vagy 
összehangolt gyakorlatok betartását az 
érintett legkülső régióban működő más 
olyan gazdasági szereplők részére – 
magánszemélyek és vállalkozások 
számára egyaránt –, akik nem tagjai az 
említett szervezetnek.
(2) Ahol egy elismert szakmaközi szervezet 
szabályait az (1) bekezdés szerint 
kiterjesztik, és a kiterjesztett szabályok 
hatálya alá tartozó tevékenységek azon 
gazdasági szereplők általános gazdasági 
érdekeit érintik, akiknek a tevékenysége 
kizárólag ugyanannak a legkülső 
régiónak a helyi piacára szánt 
termékekhez kapcsolódik, ott a tagállam a 
kapcsolódó érintett felekkel történő 
egyeztetést követően dönthet arról, hogy a 
szervezeten kívüli, de az érintett piacon 
működő egyes gazdasági szereplőknek 
vagy csoportoknak részben vagy teljes 
egészében meg kell fizetniük a 
szervezetnek azokat a pénzügyi 
hozzájárulásokat, amelyeket a tagok is 
fizetnek, amennyiben az ilyen 
hozzájárulások célja a szóban forgó 
tevékenységek végzésének közvetlen 
következményeként felmerülő költségek 
fedezete.
(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a 
Bizottságot a megállapodások hatályának 
e cikk értelmében történő minden 
kiterjesztéséről.



AD\1203904HU.docx 47/55 PE646.963v04-00

HU

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR,

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
278 410 000 EUR,

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azori-szigetek és Madeira: 
102 080 000 EUR,

– Azori-szigetek és Madeira: 106 210 
000 EUR,

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR, – Kanári-szigetek: 268 420 000 EUR.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Franciaország tengerentúli megyéi: – Franciaország tengerentúli megyéi: 
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25 900 000 EUR 35 000 000 EUR,

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azori-szigetek és Madeira: 
20 400 000 EUR,

– Azori-szigetek és Madeira: 21 200 
000 EUR,

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR. – Kanári-szigetek: 72 700 000 EUR.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 229/2013/EU rendelet módosításai A 229/2013/EU rendelet módosításai1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
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hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 
000 EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi XXX 
EUR erejéig finanszírozza.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.”

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
XXX EUR-t.”
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I melléklet I. melléklet1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
1 melléklet – 1a cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési 
támogatás bontása (2021)

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési 
támogatás bontása (az átmeneti időszak 
első évében)

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
1 melléklet – második rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(folyó árakon, EUR-ban) (folyó árakon, EUR-ban)

2021 2021 

Belgium 67 178 046 Belgium X 
Bulgária 281 711 396 Bulgária X 
Csehország 258 773 203 Csehország X 
Dánia 75 812 623 Dánia X 
Németország 989 924 996 Németország X 
Észtország 87 875 887 Észtország X 
Írország 264 670 951 Írország X 
Görögország 509 591 606 Görögország X 
Spanyolország 1 001 202 880 Spanyolország X 
Franciaország 1 209 259 199 Franciaország X 
Horvátország 281 341 503 Horvátország X 
Olaszország 1 270 310 371 Olaszország X 
Ciprus 15 987 284 Ciprus X 
Lettország 117 307 269 Lettország X 
Litvánia 195 182 517 Litvánia X 
Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Magyarország 416 202 472 Magyarország X 
Málta 12 207 322 Málta X 
Hollandia 73 151 195 Hollandia X 
Ausztria 480 467 031 Ausztria X 
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Lengyelország 1 317 890 530 Lengyelország X 
Portugália 493 214 858 Portugália X 
Románia 965 503 339 Románia X 
Szlovénia 102 248 788 Szlovénia X 
Szlovákia 227 682 721 Szlovákia X 
Finnország 292 021 227 Finnország X 
Svédország 211 550 876 Svédország X 
EU összesen 11 230 561 046 EU összesen X 
Technikai segítségnyújtás 28 146 770 Technikai segítségnyújtás X 
Összesen 1 258 707 816 Összesen X 

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II melléklet II. melléklet1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
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nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. melléklet III. melléklet1a

___________________
1a Valamennyi számadat az európai 
parlamenti álláspontnak megfelelően 
frissül a többéves pénzügyi keretben. „A 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) az 
Európai Parlament amellett foglalt állást, 
hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös 
agrárpolitika finanszírozását tartsák 
reálértéken a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó költségvetés szintjén (és 
egyúttal vonják be a költségvetésbe a 
mezőgazdasági tartalék eredeti összegét), 
azaz 2018-as árakon 383 255 millió EUR-
t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) 
biztosítsanak. Az ebben a rendeletben 
elfogadandó számadatokat ezért a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret számadatai, illetve – ha azt 
nem fogadják el időben – az EUMSZ 
312. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a meghosszabbított 
időszakra alkalmazandó 2020-as felső 
határok és egyéb rendelkezések alapján 
kellene kiszámítani.
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