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E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. 
 A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu. 
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Európai Számvevőszék: a Bizottság nem felügyelte megfelelően a 
mezőgazdasági támogatások termeléstől való – a KAP 2008-as 
állapotfelmérésének keretében elfogadott – függetlenítését 
 
Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint a Bizottság nem felügyelte megfelelően az uniós mezőgazdasági 
támogatási jogosultságoknak az egységes támogatási rendszer keretében történő tagállami kiszámítását a 2010 és 2012 
közötti időszakban. A rendelkezésre álló támogatás tagállamok általi elosztása nem minden esetben volt 
összhangban az uniós alapelvekkel és szakpolitikai célokkal, és a támogatási jogosultságokat néha 
helytelenül számították ki. 
 
„A 2005-ben bevezetett egységes támogatási rendszer (SPS) felváltotta a mezőgazdasági termeléstől függő korábbi 
közvetlen kifizetések legtöbbjét. A KAP 2003-as reformjának 2008. évi felülvizsgálata, az ún. „állapotfelmérés”, olyan 
mezőgazdasági ágazatokra is kiterjesztette az SPS-t, ahol ez a rendszer addig még nem, vagy csak részben került 
bevezetésre. A tagállamoknak jelentős mozgásterük volt a támogatási jogosultságok elosztásában és kiszámításában, a 
Bizottság viseli azonban a végső felelősséget a termelőknek nyújtott uniós támogatás kifizetéséért. A Számvevőszék 
megállapítása szerint a Bizottság nem fogadott el egyértelmű végrehajtási szabályokat, és nem megfelelően felügyelte, 
ahogy a tagállamok a 2010 és 2012 közötti időszakban kiosztották a kb. 4,2 milliárd euró értékű támogatást a 
gazdálkodóik között. Ennek következtében a tagállamok által meghatározott kritériumok néha ellentmondtak az uniós 
elveknek, különösen a termelőket illető egyenlő bánásmód és az arányosság, valamint a gondos pénzgazdálkodás elvének, 
és néha hibásan kerültek kiszámításra a termelők támogatási jogosultságai” – nyilatkozta Augustyn Kubik, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. „Ez 2015 után is jelentős hatással lehet a termelőket támogató új rendszerekre.”  
 
A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatás termeléstől való függetlenítése és az SPS rendszer bevezetése 
alapvető elemei voltak a KAP 2003-ban elindított reformfolyamatának. Az SPS elsősorban azt célozta, hogy a szakpolitika 
hangsúlya a piactámogatásról áttevődjön a mezőgazdasági termelőknek a termeléstől függetlenül nyújtott 
jövedelemtámogatásra, ösztönözve ezzel a termelők piaci orientációját és a nagyobb mértékű decentralizáció elérését. Az 
SPS-t eddig 18 tagállamban vezették be, és ez a támogatási rendszer teszi ki a teljes uniós mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési költségvetés 54%-át. Az SPS-támogatás el van választva a tényleges mezőgazdasági termeléstől (ezért 
„független”), de a termelőknek támogatási jogosultságokkal és támogatható földterülettel kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
SPS-támogatásban részesüljenek. Az SPS a 2014-es év végéig marad hatályban. 2015-től kezdve az SPS helyébe egy új 
támogatási alaprendszer lép, amely szintén támogatási jogosultságokon alapul majd. Bizonyos feltételek mellett a 
tagállamok a támogatási jogosultságok jelenlegi értékét átvihetik az új rendszerbe. Ilyenképpen az SPS támogatási 
jogosultságainak kiszámítása 2021-ig is hatással lehet a termelőknek folyósított jövőbeli kifizetésekre. 
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A szerkesztők figyelmébe: 
 
Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre 
vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 

Az „Eredményesen integrálta a Bizottság a termeléstől függő támogatást az egységes támogatási rendszerbe?”, című, 8/2014. sz. 
különjelentésünk azt értékelte, hogyan kezelte a Bizottság az adott agrártermelési mennyiségektől (pl. a megművelt földterület 
nagyságától vagy az állatok számától) függő támogatásoknak az egységes támogatási rendszerbe (SPS) történő integrációját a 
közös agrárpolitika (KAP) 2008-as állapotfelmérését követően. Közelebbről azt vizsgálták meg az uniós ellenőrök, hogy a 
Bizottság megfelelően felügyelte és ellenőrizte-e a támogatási jogosultságok kiszámítását a tagállamokban, hogy a tagállami 
jogszabályok megfeleltek-e az uniós szabályozás feltételeinek és alapelveinek, valamint hogy az illetékes hatóságok eredményes 
ellenőrzésekkel biztosították-e a támogatási jogosultságok helyes kiszámítását és odaítélését. 
 
A Számvevőszék megállapítása szerint a Bizottság nem győződött meg megbízatásához híven arról, hogy a rendelkezésre álló 
támogatás elosztásánál alkalmazott kritériumok mindig összhangban vannak-e az uniós elvekkel – különösen a termelők 
hátrányos megkülönböztetésének tilalmával és az arányosság elvével –, s hogy e kritériumok megfeleltek-e a gondos 
pénzgazdálkodás elvének, vagy pedig potenciálisan befolyásolták a piaci feltételeket.  
 
Noha a tagállamok túlnyomórészt helyesen használták fel a termelők referenciaadatait, az uniós számvevők jelentős 
hiányosságokat tapasztaltak a számítási szabályok és elvek helyes alkalmazása terén. A Bizottság által létrehozott keretrendszer 
azt sem tisztázta kellően, hogy a tagállamoknak milyen ellenőrzéseket kell elvégezniük a támogatási jogosultságok pontos 
kiszámítása érdekében, és a tagállami kontrollrendszerek minősége is igen eltérő volt. Emellett hiányosságok mutatkoztak 
abban, ahogy a Bizottság figyelemmel kísérte az alkalmazandó felső határok betartását, ellenőrizte a vonatkozó uniós 
jogszabályok tagállami betartását, illetve biztosította a hibák kijavításának megtörténtét. 
 
Az uniós számvevők javasolják, hogy a Bizottság: 

• annak érdekében, hogy a jövőbeli új közvetlen támogatási rendszerek keretében a KAP-intézkedések végrehajtása 
egységesen történjék, szabjon meg megfelelő szintű, egyértelmű irányelveket, és írja elő a tagállamok számára annak 
kimutatását, hogy a piac, illetve a verseny torzítását elkerülendő objektívan és megkülönböztetéstől mentes módon 
alkalmazzák az elfogadott kritériumokat; 

• eredményesen felügyelje az alkalmazandó felső határok betartását, és alkalmazzon átfogóbb megközelítést a 
szabályszerűségi záróelszámolás vizsgálatánál, külön figyelmet fordítva a jogosultságalapú támogatási rendszer jellemző 
kockázataira, és vizsgálja ki gyorsabban a szabálytalanságokat; 

• biztosítsa, hogy sor kerüljön az alkalmazandó szabályoknak nem megfelelően kiszámított értékű támogatási 
jogosultságok korrekciójára, a jogosulatlanul megítélt támogatási jogosultságok és a jogosulatlanul kifizetett SPS-
támogatások visszatérítésére, különösen szisztematikus hibák esetében; 

• biztosítsa, hogy a kifizető ügynökségek egyértelmű eljárásokat fogadjanak el, s ezek révén eredményesen ellenőrizzék a 
számítások alapjául szolgáló adatok megbízhatóságát és a tagállamok által odaítélt támogatási jogosultságok 
pontosságát. 
 

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Lásd még a kapcsolódó 5/2011. sz. különjelentést: „Az egységes támogatási rendszer (SPS): a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás tökéletesítése érdekében kezelendő problémák”: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_HU.PDF 
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