
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

.../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 

 

kivonat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 

43. cikkének (2) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel a Számvevőszék véleményére, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére, 

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

 

(35) Gazdasági és környezeti hasznok biztosítása céljából az EMVA keretében 

támogathatóvá kell tenni az öntözéssel kapcsolatos beruházásokat is, feltéve, 

hogy az érintett öntözés fenntarthatósága biztosított. Következésképpen kizárólag 

abban az esetben nyújtható támogatás, ha az érintett térség vonatkozásában a víz-

keretirányelv előírásainak megfelelően már létezik vízgyűjtő-gazdálkodási terv, és 

a beruházás szintjén már rendelkezésre áll vízfogyasztás-mérő rendszer, vagy azt 

a beruházás keretében üzembe helyezik. A meglévő öntözési infrastruktúrák 

vagy berendezések fejlesztését célzó beruházásoknak potenciális 

vízmegtakarításban kifejezhető, hatékonyabb vízfelhasználást kell 

eredményezniük. Ha a beruházásban érintett víztest a víz-keretirányelvben 

meghatározott vizsgálati keret szerint a vízmennyiséggel összefüggő okokból stressz 

alatt van, a vízfelhasználás hatékonyabbá tétele terén elért teljesítmény felének 

ténylegesen a vízfelhasználás csökkenésében kell megnyilvánulnia a támogatott 

beruházás szintjén a támogatott beruházás révén, ezáltal csökkentve az érintett 

víztestre nehezedő stresszt. Meg kell határozni bizonyos eseteket, amikor a 

                                                 

1 Az Európai Parlament 2013. november 20-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé) és a Tanács 2013. december 16-i határozata. 
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potenciális vagy tényleges vízmegtakarítással kapcsolatos követelmények 

alkalmazása nem lehetséges, vagy nem szükséges, ideértve a víz újrahasznosítására 

vagy újrafelhasználására irányuló beruházások esetét is. A meglévő berendezések 

fejlesztésébe történő beruházások támogatása mellett arról is rendelkezni kell, 

hogy az EMVA-ból környezeti vizsgálatok eredményei alapján új 

öntözőrendszerekbe való beruházások is támogathatók legyenek. Bizonyos 

kivételektől eltekintve nem nyújtható azonban támogatás olyan új 

öntözőrendszerekhez, amelyek esetében az érintett víztest már eleve stressznek van 

kitéve, tekintettel annak igen magas kockázatára, hogy az ilyen körülmények között 

nyújtott támogatás súlyosbítaná a már fennálló környezeti problémákat. 

46. cikk 

Öntözéssel kapcsolatos beruházások 

(1) E rendelet 45. cikkének sérelme nélkül, az új és a már meglévő öntözött 

területeken történő öntözés esetén kizárólag azok a beruházások minősülnek 

támogatható kiadásnak, amelyek megfelelnek az e cikkben foglalt feltételeknek. 

 

(2) A víz-keretirányelvben foglaltak szerint előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervről 

értesítették a Bizottságot azon terület egésze vonatkozásában, ahol a beruházásra sor 

kerül majd, és bármely egyéb olyan terület vonatkozásában is, ahol a beruházás 

hatást gyakorolhat a környezetre. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a víz-

keretirányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő, valamint a mezőgazdasági 

ágazat szempontjából releváns intézkedéseket részletesen meghatározták a vonatkozó 

intézkedési programban. 

(3) Rendelkezésre áll, vagy a beruházás részeként ki kell építeni egy olyan 

vízfogyasztás-mérő rendszer, amely a támogatott beruházás szintjén lehetővé teszi 

a vízfogyasztás mérését; 

(4) A meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek 

fejlesztésére irányuló beruházások kizárólag akkor támogathatók, ha az előzetes 

értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki 

paramétereiből kiindulva legkevesebb 5 és 25 % közé tehető mértékű potenciális 

vízmegtakarítást eredményeznek majd. 

Ha a beruházás olyan, talajvízből vagy felszíni vizekből álló víztesteket érint, 

amelyek a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel 

kapcsolatos okok miatt jónál rosszabb minősítést kaptak, akkor: 

a) a beruházásnak biztosítania kell, hogy a beruházás szintjén hatékonyan 

csökkenjen a vízfogyasztás mértéke, mégpedig legalább a által lehetővé tett 

potenciális vízmegtakarítás 50 %-ának megfelelő mértékben; és b) a 

beruházás, amennyiben az egyetlen mezőgazdasági üzemet érint, azt is 

biztosítania kell a, hogy az üzem teljes vízfogyasztása a beruházás szintjén 

lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő 

mértékben csökkenjen. Az üzem teljes vízfogyasztásába az üzem által 

értékesített víz is beletartozik. 

A (4) bekezdésben meghatározott feltételek egyike sem alkalmazandó a meglévő 

öntözőberendezésekre irányuló olyan beruházásokra, amelyek csak az 

energiahatékonyságot érintik, sem a tározók létrehozására irányuló 
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beruházásokra, sem pedig az újrahasznosított víz használatára irányuló olyan 

beruházásokra, amelyek nem érintenek talajvíztestet vagy felszínivíz-testet. 

(5) Az öntözött területek nettó növekedését eredményező és talajvízből vagy felszíni 

vizekből álló víztestet érintő beruházások kizárólag abban az esetben 

támogathatók, ha: 

a) az érintett víztest a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál 

rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt; 

b) környezeti elemzés bizonyítja, hogy a beruházás nem jár majd jelentősebb 

kedvezőtlen hatással a környezetre nézve; a környezeti hatáselemzést az 

illetékes hatóság végzi el vagy ő hagyja jóvá, és az hasonló agronómiai 

tulajdonságokkal rendelkező üzemek csoportjaira is vonatkozhat. 

Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan 

nem öntözött – a programban megállapítandó és indokolandó – területek is, 

amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött, öntözött területnek 

minősíthetők. 

(6) Az (5) bekezdés a) pontjától eltérve, a mezőgazdasági üzemek öntözött 

területének nettó növekedését eredményező beruházások abban az esetben is 

támogathatók, ha: 

a) a beruházások a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő 

öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló olyan beruházásokkal 

párosulnak, amelyek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok 

a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva 

legkevesebb 5 és 25 % közé tehető mértékű potenciális vízmegtakarítást 

eredményeznek, és 

b) a beruházás egésze a beruházás teljes szintjén a vízfogyasztás mértékének 

hatékony csökkenését biztosítja, mégpedig a meglévő öntözőberendezések 

vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás 

által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő 

mértékben. 

További eltéréssel élve, az (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem 

alkalmazandó az olyan új öntözőberendezések létesítésére irányuló 

beruházásokra, amelyek vízellátása már meglévő tározóból történik, és amelyeket az 

illetékes hatóságok 2013. október 31. előtt hagytak jóvá, amennyiben az alábbi 

feltételek teljesülnek: 

– a tározó szerepel az érintett vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, és vonatkoznak rá 

a víz-keretirányelv 11. cikke (3) bekezdésének e) pontjában megállapított 

kontrollkövetelmények; 

 


