
A BIZOTTSÁG 1291/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 30.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK
és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szep-
tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 145. cikke c) és d) pontjára,

mivel:

(1) A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től bevezeti
az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonat-
kozó szabályokat.

(2) A rendszer nemzeti szintű igazgatási és operatív végre-
hajtásának tapasztalatai azt mutatták, hogy egyrészről
további részletes szabályokra van szükség, másrészről a
meglévő szabályokat világosabban kell megfogalmazni, és
ki kell igazítani.

(3) A támogatási jogosultságok termelők részére történő
átruházásának megkönnyítése érdekében rendelkezni
kell a földterület nélküli jogosultságok törtrészeinek
megállapításáról és átruházásáról.

(4) Amennyiben az olyan támogatási jogosultságokat, ame-
lyeknek az egységértékét a nemzeti tartalékok egyes refe-
renciamennyiségei után több mint 20 %-kal megnövelték,
nem az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (8) bekezdé-
sének második albekezdésével összhangban használták
fel, csak az érték növekménye kerül vissza azonnal a
nemzeti tartalékba.

(5) A termelő kompenzálását célzó igazgatási aktusok vagy
bírósági határozatok esetében a nemzeti tartalékból
kiutalt jogosultságokra nem vonatkoznak az
1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdése
szerinti korlátozások.

(6) A támogatási jogosultságok mozgásának megkönnyítése
érdekében a termelők önkéntes alapon juttathatnak
támogatási jogosultságokat a nemzeti tartalékba.

(7) A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(8) Mivel az 1. cikk (2) és (4) bekezdésében ismertetett esetek
2005. január 1-jétől, illetve 2006. január 1-jétől már
fennállhattak, helyénvaló rendelkezni arról, hogy ezek a
bekezdések ezektől az időpontoktól kezdve visszamenő-
leges hatállyal alkalmazandók legyenek.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul.

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben az 1782/2003/EK rendelet 46.
cikkének (2) bekezdésével összhangban egy támogatási
jogosultsággal átruházott parcella mérete hektártört-
résznek felel meg, a mezőgazdasági termelő az érintett
jogosultság egy részét a földterülettel együtt ugyanezen
törtrész alapján kiszámított értéken ruházhatja át. A
jogosultság fennmaradó része az ennek megfelelően
kiszámított értéken áll továbbra is a mezőgazdasági
termelő rendelkezésére.

A szóban forgó rendelet 46. cikke (2) bekezdésének
sérelme nélkül, amennyiben egy mezőgazdasági termelő
egy jogosultság törtrészét földterület nélkül ruházza át, a
két törtrész értékét arányosan kell kiszámítani.”

b) A (4) bekezdést el kell hagyni.
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 953/2006/EK rendelettel
(HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1134/2006/EK rende-
lettel (HL L 203., 2006.7.26., 4. o.) módosított rendelet.



2. A 6. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a
következő szöveg lép:

„Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikke (8) bekezdésének első
albekezdése olyan támogatási jogosultságokra alkalmazandó,
amelyeknek az egységértékét több mint 20 %-kal megnö-
velték e bekezdés második albekezdésével összhangban. A
szóban forgó rendelet 42. cikke (8) bekezdésének második
albekezdése csak az olyan támogatási jogosultságok megnö-
velt értékéig alkalmazandó, amelyeknek az egységértékét
több mint 20 %-kal megnövelték e bekezdés második albe-
kezdésével összhangban.”

3. A 23a. cikk a következő mondattal egészül ki:

„A szóban forgó rendelet 42. cikkének (8) bekezdése az e
cikk alapján kiutalt támogatási jogosultságokra nem alkalma-
zandó.”

4. A 24. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A mezőgazdasági termelők, a területpihentetési támo-
gatási jogosultságok kivételével, önkéntes alapon juttathatnak
támogatási jogosultságokat a nemzeti tartalékba.”

5. Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„50. cikk

(1) A tagállamok minden évben elektronikus úton közlik
a Bizottsággal a következőket:

a) legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazása
első évének szeptember 15-éig, az azt követő években
pedig legkésőbb szeptember 1-jéig a folyó évre vonat-
kozó, az egységes támogatási rendszer keretében benyúj-
tott összes kérelem számát, a támogatásigénylés tárgyát
képező támogatási jogosultságok megfelelő összmennyi-
ségét, valamint az azokhoz kapcsolódó összes támogat-
ható hektárszámot;

b) legkésőbb szeptember 1-jéig az egységes támogatási rend-
szer keretében benyújtott, az előző évre elfogadott
kérelmek összmennyiségével kapcsolatos végleges
adatokat, valamint esetlegesen az 1782/2003/EK rendelet
6., 10., 11., 24. és 25. cikkében említett intézkedések
alkalmazása után kiutalt kifizetések megfelelő összegét,
valamint az előző év december 31-ig a nemzeti tarta-
lékban maradó végösszeget.

(2) Az egységes támogatási rendszernek az 1782/2003/EK
rendelet 58. cikkében meghatározott regionális végrehajtása
esetén a tagállamok az egységes támogatási rendszer alkal-
mazása első évének szeptember 15-éig közlik a (3) bekez-
déssel összhangban megállapított felső határ megfelelő
részét.

Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évére
vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában említett informá-
ciók alapját az ideiglenes támogatási jogosultságok képezik.
A végleges támogatási jogosultságokon alapuló hasonló
információkat a következő év március 1-jéig közlik.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke szerinti intézke-
dések alkalmazása esetén a tagállamok szeptember 1-jéig
közlik a folyó évre vonatkozó összes kérelem számát, vala-
mint a szóban forgó cikk értelmében az összegek visszatar-
tásában érintett egyes ágazatok esetében a kérelmekhez
kapcsolódó teljes összeget.

Szeptember 1-jéig a szóban forgó rendelet 69. cikke alapján
az előző évre elfogadott kérelmek összmennyiségével
kapcsolatos végleges adatokat, valamint az említett cikk értel-
mében az összegek visszatartásában érintett egyes ágaza-
toknak nyújtott támogatások teljes összegét.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni,
kivéve az 1. cikk (2) bekezdését, amelyet 2005. január 1-jétől,
illetve az 1. cikk (4) bekezdését, amelyet 2006. január 1-jétől
kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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