
A BIZOTTSÁG 1418/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 29.)

egyes kifizetések időszakának kezdete vonatkozásában az 1782/2003/EK tanácsi rendelettől való
eltérésről

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 q) pontjára és 155. cikkére,

mivel:

(1) Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 7. fejezete értel-
mében a tejtermelők tejtámogatásra és kiegészítő támo-
gatásra jogosultak. Ugyanennek a rendeletnek a 28. cikke
(2) bekezdése alapján az említett támogatás és kiegészítő
támogatás kifizetésére évente egyszer, december 1-je és a
következő év június 30-a közötti időszakban kerül sor.

(2) A termelőknek fizetett közvetlen támogatások ellenére a
tejpiaci árak csökkenése rövid távon a tejgazdaságok
pénzügyi helyzetének leromlásához vezethet, mivel a
szóban forgó támogatásokat az év során csak bizonyos
meghatározott időpontokban fizetik ki. A jelenlegi
helyzet megfelelő kezelése érdekében több tagállam
azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy az említett
veszély elhárítására tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Erre a célra megfelelő intézkedés a közvetlen támoga-
tások kifizetési időszakának előrehozása a tejágazatban.
Költségvetési okokból azonban az előrehozás 2005.
október 16-ig nem valósulhat meg.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet és különösen annak 28. cikke
(2) bekezdésének végrehajtása azzal a hatással is jár, hogy
a korábbi helyzethez képest kitolja azt az időpontot,
amelytől kezdődően a támogatások kifizethetőek, külö-

nösen a juh- és kecskefélékre, valamint a marha- és
borjúhúsra vonatkozó támogatások esetében. Annak
elkerülése érdekében, hogy a kifizetések időpontjainak
kitolása kedvezőtlenül befolyásolja a juh- és kecskefélék,
valamint anyatehenek tenyésztésével foglalkozó gazda-
ságok pénzügyi helyzetét, több tagállam átmeneti intéz-
kedések meghozatalára kérte a Bizottságot. Erre a célra
megfelelő intézkedés az 1782/2003/EK rendelet IV.
címének 11. fejezetében és 125. cikkében előírt, juh- és
kecskefélékre, valamint anyatehénre vonatkozó támogatás
kifizetési időszakának november 1-jére történő előbbre
hozása.

(4) E körülmények között helyénvaló a 2005-ös évben
eltérni az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkében említett
kifizetési időszaktól az ugyanennek a rendeletnek a IV.
címe 7. és 11. fejezetében és 125. cikkében meghatáro-
zott támogatások vonatkozásában.

(5) Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005-ös évben, az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkének (2)
bekezdésétől eltérve, az említett rendelet IV. címének 7. fejeze-
tében előírt tejtámogatás és kiegészítő támogatás kifizetési
időszakának kezdete október 16.

2. cikk

A 2005-ös évben, az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkének (2)
bekezdésétől eltérve, az említett rendelet IV. címének 11. feje-
zetében előírt, juh- és kecskefélékre vonatkozó és ugyanennek a
rendeletnek a 125. cikkében előírt, anyatehénre vonatkozó
támogatás kifizetési időszakának kezdete november 1.

3. cikk

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

HU2005.8.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 224/3

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 29-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 224/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.8.30.


