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A közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó 

kiigazítási mérték 73/2009/EK rendelet szerinti rögzítése  ***I 

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása a 73/2009/EK rendelet 

szerinti közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó 

kiigazítási mérték rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2013)0159), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C7-0079/2013), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a 

Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0186/2013), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 



P7_TC1-COD(2013)0087 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. június 12-én került 

elfogadásra a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó 

kiigazítási mérték 73/2009/EK rendelet szerinti rögzítésérő. szóló .../2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

mivel: 

                                                 
1 2013. május 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 
2   Az Európai Parlament 2013. június 12-i álláspontja, 



(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 

mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek 

létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet1 11. cikkének (1) 

bekezdése arról rendelkezik, hogy a 2014-es pénzügyi évben a közös agrárpolitika 

(KAP) szerinti, piaci vonatkozású kiadások és közvetlen kifizetések finanszírozására 

szolgáló összegek meghatározásakor be kell tartani az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 312. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanács által elfogadott rendelet 

alkalmazásával megállapított éves felső határokat. A 73/2009/EK rendelet 11. 

cikkének (1) bekezdése azt is előírja, hogy meg kell határozni a közvetlen kifizetések 

kiigazítását (pénzügyi fegyelmet) arra az esetre, ha a közvetlen kifizetések és a piaci 

vonatkozású kiadások finanszírozására vonatkozó előrejelzések – megnövelve azokat a 

szóban forgó rendelet 10b. és 136. cikkének alkalmazásából eredő összegekkel, 

továbbá a 10a. cikkének alkalmazása előtt és a 300 000 000 EUR összegű ráhagyás 

figyelembevételével – azt mutatják, hogy az éves felső határt túl fogják lépni. A 

73/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak június 30-ig meg kell határoznia a szóban forgó 

kiigazítást, és ennek során a Bizottság által legkésőbb azon naptári év március 31-ig 

előterjesztett javaslatra kell támaszkodnia, amelyre a kiigazítást alkalmazni kell. 

                                                 
1 HL L 30., 2009.1.31., 16. o. 



(2) Amíg nem fogadják el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének 

(2) bekezdése alapján a többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló rendeletet, 

addig a 2014-es évben alkalmazandó felső határ mértéke továbbra is bizonytalan. 

Amíg nem egyértelmű az alkalmazandó felső határ mértéke, addig nem lehet 

megállapítani, hogy a 2013. évi közvetlen kifizetések tekintetében szükség van-e 

kiigazításra, és ha igen, milyen mértékűre. A pénzügyi fegyelem megkívánt mértékét 

a költségvetési hatóságnak a  2014. évi  költségvetés elfogadása keretében felül kell 

vizsgálnia, egyebek mellett a 2014. évi általános költségvetés-tervezethez fűzött 

módosító jegyzék alapján, amelyben a Bizottság közli a piaci vonatkozású kiadásokra 

és a  közvetlen kifizetésekre  vonatkozó szükségletek naprakésszé tett becsült szintjét.  

[Mód. 1] 



(3) Az általános szabály az, hogy azon mezőgazdasági termelők részére, akik egy adott 

(N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti kérelmet nyújtanak be, az N+1. pénzügyi 

éven belül egy meghatározott kifizetési időszak során kell folyósítani az esedékes 

összeget. A tagállamoknak azonban – bizonyos korlátokon belül – lehetőségük van 

arra, hogy a termelők részére a szóban forgó időszak lejárta után, bármikor 

késedelmesen teljesítsenek kifizetéseket. Előfordulhat, hogy az ilyen késedelmes 

kifizetések teljesítése egy későbbi pénzügyi évben történik. Ha egy adott naptári évben 

pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a vonatkozó kiigazítási mértéket nem kell 

alkalmazni azokra a kifizetésekre, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet olyan 

naptári évben nyújtották be, amely különbözik azon évtől, amelyre a pénzügyi 

fegyelmet alkalmazni kell. Éppen ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 

bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási mértéket 

csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási 

kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet 

alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósították a termelő 

részére.  



(4) A pénzügyi fegyelmi mechanizmus, csakúgy mint a moduláció, a KAP 2003-as 

reformja keretében került bevezetésre. Mindkét eszköz a mezőgazdasági termelők 

számára odaítélt közvetlen kifizetések lineáris csökkentésére irányul. Tekintettel a 

közvetlen kifizetések kis és nagy kedvezményezettek közötti egyenlőtlen elosztásának 

következményeire, a kifizetések kiegyensúlyozottabb elosztása érdekében a 

támogatások összegének 5 000 EUR-t meghaladó részére moduláció került 

alkalmazásra. A 2013-as naptári év tekintetében a 73/2009/EK rendelet 10a. cikkében 

említett, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítás értelmében továbbra is a 

modulációhoz hasonló kivétel alkalmazandó. A pénzügyi fegyelem alkalmazásának 

szintén az a célja, hogy hozzájáruljon a kifizetések kiegyensúlyozottabb elosztásához; 

éppen ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási mértéket csak a kifizetések 

összegének 5000 EUR-t meghaladó részére kell alkalmazni. 



(5) A 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy az említett rendelet 

121. cikkében előírt növekedési ütemezésnek a rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti 

új tagállamokban odaítélt összes közvetlen kifizetésre való alkalmazása keretében a 

pénzügyi fegyelmet nem kell alkalmazni az új tagállamokra azon naptári év kezdetéig, 

amely tekintetében a közvetlen kifizetéseknek az új tagállamban alkalmazandó szintje 

legalább egyenlő az adott időpontban az ilyen kifizetésekre vonatkozóan az új 

tagállamokon kívüli tagállamokban alkalmazandó szinttel. Mivel Bulgária és Románia 

esetében a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan a 2013-es naptári évben még mindig 

alkalmazni kell a növekedési ütemezést, az e rendeletben meghatározandó kiigazítási 

mértéket e tagállamok mezőgazdasági termelői esetében nem kell alkalmazni.  



(6) A 73/2009/EK rendeletet a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló 

okmány kiigazította. A szóban forgó kiigazításból eredő módosítások kizárólag a 

Horvát Köztársaság  Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés hatálybalépése 

esetén, annak hatálybalépése napján lépnek hatályba. Mivel a 2013-as naptári évben 

Horvátország esetében is alkalmazni kell a kifizetésekre vonatkozóan a 73/2009/EK 

rendelet 121. cikkében meghatározott növekedési ütemezést, az e rendeletben 

meghatározandó kiigazítási mértéket – a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz  

történőcsatlakozásától függően, csatlakozásának időpontjától kezdődően – a 

horvátországi mezőgazdasági termelők esetében nem kell alkalmazni, 

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET: 



1. cikk 

(1) A mezőgazdasági termelőket a 2013-as naptári évre vonatkozóan benyújtott kérelmek 

alapján megillető, a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen 

kifizetések összegének 5 000 EUR-t meghaladó részére  0,748005 %-os csökkentést 

kell alkalmazni.  [Mód. 2] 

(1a) Amennyiben a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről nem 

születik megállapodás, a pénzügyi fegyelem a 2014-es pénzügyi évre nem 

alkalmazható, mivel a teljes összeget a 2013-as költségvetés számadatai alapján 

fogják kiszámítani, +2% infláció figyelembevételével. [Mód. 3] 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Bulgária, Románia és Horvátország 

esetében nem alkalmazandó. 

(2a) Az (1) bekezdésben előirányzott csökkentés nem alkalmazandó az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 349. cikkében említett legkülső régiókra, valamint az 

egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 

megállapításáról szóló, 2013. március 13-i 229/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kisebb égei-tengeri 

szigetekre. [Mód. 12] 

                                                 
1 HL L 78., 2013.3.20., 41. o. 



1a. cikk 

(1) Az 1. és 2. cikk rendelkezéseit a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret megállapításáról szóló …-i XX/XX/EU rendelet, valamint az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő 

együttműködésről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 

eredményességéről szóló intézményközi megállapodás soron következő elfogadásának 

sérelme nélkül fogadják el. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett rendelet és intézményközi megállapodás 

elfogadásának eredményeképpen szükségessé válik az 1. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott kiigazítási mérték módosítása, a Bizottság a kiigazítási mérték 

megállapításáról szóló javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(3) A pénzügyi fegyelem által megkívánt összeg mértékét a költségvetési hatóság a 2014. 

évi költségvetés elfogadásának keretében felülvizsgálja, egyebek mellett a 2014. évi 

általános költségvetés-tervezethez fűzött módosító jegyzék alapján, amelyben a 

Bizottság közli a piaci vonatkozású kiadásokra és a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 

szükségletek naprakésszé tett becsült szintjét. [Mód. 4] 



2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép 

hatályba. 

Az 1. cikk (2) bekezdését Horvátország esetében Horvátország csatlakozási szerződésének 

hatálybalépésétől függően, a csatlakozási szerződés hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

Kelt  

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 


