
A BIZOTTSÁG 1155/2005/EK RENDELETE

(2005. július 18.)

az egyrészről az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság,
Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között
megkötött többéves finanszírozási megállapodások és éves finanszírozási megállapodások
alkalmazásának érvényben tartásáról és a többéves finanszírozási megállapodásoktól és az
1266/1999/EK tanácsi rendelettől és a 2222/2000/EK rendelettől való bizonyos eltérések

engedélyezéséről szóló 1419/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozási szerződésre és különösen annak 41.
cikkére,

mivel:

(1) Az 1419/2004/EK bizottsági rendeletben (1) említett
többéves finanszírozási megállapodások (MAFA) mellék-
lete A. szakasza 7. cikkének (8) bekezdését a program
zárókifizetésére alkalmazandó eljárások tekintetében
összhangba kell hozni az éves finanszírozási megállapo-
dások (AFA) 3. cikkében előírt végső kötelezettségvál-
lalás-megszűnési nappal. Ebből a célból módosítani kell
a kiadásokról szóló hiteles kimutatás Bizottságnak
történő benyújtására az említett rendelkezésben előírt
határidőt, továbbá egyértelműsíteni kell a megfelelőségi
elszámolásra a MAFA-k melléklete A. szakaszának 12.
cikkében előírt határozathozatali eljárást.

(2) Az 1419/2004/EK rendelet 4. cikkének hibás címét ki
kell javítani.

(3) Ezért megfelelő módon módosítani és helyesbíteni kell az
1419/2004/EK rendeletet.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1419/2004/EK rendelet 3. cikkének módosítása

Az 1419/2004/EK rendelet 3. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„3. cikk

A MAFA-k módosítása

(1) A MAFA-k mellékletének A. szakasza 7. cikke (8)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

»A program zárókifizetésére akkor kerül sor:

a) ha a nemzeti programengedélyező a végső éves finanszí-
rozási megállapodásban megállapított kifizetési határidőn
belül e szakasz 9. cikkével összhangban benyújtja a
Bizottságnak a ténylegesen eszközölt kiadásokról szóló
hiteles kimutatást;

b) ha a végrehajtásról szóló záró beszámolót benyújtották a
Bizottságnak, és az azt jóváhagyta;

c) amikor az e szakasz 11. cikkében említett határozatot
elfogadták.

A kifizetés nem érinti az e szakasz 12. cikke szerinti hatá-
rozat későbbi elfogadását.«

(2) A MAFA-k mellékletének A. szakasza 10. cikkének (3)
bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

»Mindamellett a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország,
Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia
programjai keretében támogatott projektek által el nem
számolt kamatot euróban meg kell fizetni a Bizottságnak.«”

2. cikk

Az 1419/2004/EK rendelet 4. cikke címének módosítása

Az 1419/2004/EK rendelet 4. cikkének címe helyesen a követ-
kező:

HUL 187/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.19.

(1) HL L 258., 2004.8.5., 11. o.



„4. cikk

A 2003-as AFA 2. cikkében előírt összegek módosítása”.

3. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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