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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 2223/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö-
nösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az 1257/1999/EK tanácsi rendeletnek (2) az Európai Mező-
gazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK
rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i
1783/2003/EK rendelettel (3) módosított szövegének 47.
cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik
francia bekezdése előírja, hogy az agrár-környezetvédelmi
intézkedések esetében a közösségi pénzügyi hozzájárulás
az 1. célkitűzés alá tartozó térségek esetében legfeljebb
85%, az egyéb térségekben legfeljebb 60% lehet.

(2) A 2004. május 1-jén csatlakozott országok számára
különleges pénzügyi rendelkezéseket megállapító
1257/1999/EK rendelet 47a. cikkének (3) bekezdése
meghatározza, hogy a fenti rendelet 47. cikke nem
vonatkozik a 47a. cikk (1) bekezdésére irányuló intézke-
dések finanszírozására, amelyek közé az agrár-környezet-
védelmi intézkedések tartoznak. Ezen intézkedésekre
vonatkozóan a közösségi pénzügyi hozzájárulás a 47b.
cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az 1.
célkitűzés alá tartozó térségek esetében 80% lehet.

(3) A Közösség 2004. április 30-án meglévő tagállamai és a
2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok közötti bánás-
módbeli különbségek elkerülése érdekében az 1. célki-
tűzés alá tartozó térségek agrár-környezetvédelmi intéz-
kedéseinek finanszírozására vonatkozóan, a csatlakozás
időpontjától számítva az új tagállamokra alkalmazandó
pénzügyi hozzájárulási arányt az 1257/1999/EK rendelet
47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének
harmadik francia bekezdése értelmében össze kell han-
golni a régi tagállamokra alkalmazandó aránnyal.

(4) Az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdésének
első és második francia bekezdése meghatározza az 1. és
2. célkitűzésen kívüli területekre vonatkozó közösségi
hozzájárulási arányát. Az 1257/1999/EK rendeletnek a
2003-as csatlakozási okmánnyal módosított 47a. cikke
(3) bekezdésével összhangban, e rendelkezések nem alkal-
mazhatók az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatla-
kozott tagállamokra, mivel e tagállamokban csak az 1. és
2. célkitűzés hatálya alá tartozó térségek találhatók.
Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy e tagállamok között
vannak olyanok, mint például Szlovákia, ahol az említett
célkitűzéseken kívüli térségek is találhatók, amelyek
vonatkozásában a vidékfejlesztési intézkedések is alkal-
mazhatók lehetnek. E körülményekre tekintettel az
1257/1999/EK rendelet a vidékfejlesztési program alá
tartozó intézkedésekhez nyújtott közösségi hozzájárulás
arányára vonatkozó rendelkezéseinek hatályát az Európai
Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra is
ki kell terjeszteni.

(5) Ebből következően szükséges az 1257/1999/EK rendelet
módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 47a. cikke (3) bekezdésében a b)
pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) e rendelet 35. cikke (1) bekezdése, 35. cikke (2) bekezdé-
sének második francia bekezdése, 36. cikke (2) bekezdése és
47. cikke, a (2) bekezdés második albekezdésének kivéte-
lével.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

HU2004.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/1

(1) Az Európai Parlament 2004. december 14-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rende-
lettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 270., 2003.10.21., 70. o.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagál-
lamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről
az elnök

C. VEERMAN

HUL 379/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.24.


