
A BIZOTTSÁG 1134/2006/EK RENDELETE

(2006. július 25.)

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

helyesbítéséről

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 d) pontjára és 155. cikkére,

mivel:

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo-
gatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támo-
gatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 795/2004/EK
bizottsági rendelet (2) 2005-től kezdve bevezeti az
egységes támogatási rendszer végrehajtási szabályait.

(2) A 795/2004/EK rendelet I. melléklete meghatározza azt
az időpontot, amelytől kezdve a másodvetésű növénykul-
túrák termesztése átmenetileg engedélyezhető azokban a
régiókban, ahol éghajlati okokból rendszerint korábban
takarítják be a gabonaféléket, az 1782/2003/EK rendelet
51. cikke b) pontjában foglaltaknak megfelelően.
Spanyolország és Franciaország számára – kérésükre –

meg kell határozni ezt az időpontot.

(3) A 795/2004/EK rendelet 48a. cikkének új bekezdésekkel
való kiegészítésekor hiba történt. Az 1701/2005/EK
bizottsági rendelet (3) és a 2183/2005/EK bizottsági ren-
delet (4) két, egyaránt (10) számozású bekezdést illesztett
be. Az egyértelműség érdekében indokolt a hibás számo-
zású és esetlegesen megtévesztésre okot adó bekezdések
helyébe helyesen számozott bekezdéseket léptetni.

(4) Hiba történt az egyik említett (10) bekezdés, a
2183/2005/EK rendelet által beillesztett bekezdés szöve-
gezésekor is, amely 2006-ban Málta és Szlovénia számára

engedélyezte az olajfaültetvényekre nyújtott támogatá-
sokat. Az említett bekezdésben előírt maximális összegek
nem a megfelelőek, ugyanis összhangban kell állniuk
azokkal az összegekkel, amelyeket az egységes támogatás
céljaira számítanának ki. Ez utóbbiaknak tehát meg kell
felelniük az 1782/2003/EK rendelet VIIIa. mellékletében
felsorolt tagállamok számára előírt olívaolaj-kompo-
nensnek. A fent említett rendelkezést ezért ennek megfe-
lelően helyesbíteni kell.

(5) A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani és helyesbíteni kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 795/2004/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 795/2005/EK rendelet 48a. cikkének a 2183/2005/EK ren-
delet által beillesztett (10) bekezdése, illetve (11) bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:

„(11) Málta és Szlovénia 2006-ban az olajfaültetvényekre
olajbogyó-termesztési FIR-hektáronként az 1782/2003/EK
rendelet 110i. cikke (2) bekezdésében meghatározott legfel-
jebb öt olajbogyótermő területi kategóriára legalább 0,047
millió euro, de legfeljebb 0,120 millió euro összeg erejéig
nyújthat támogatást.

(12) Szlovénia esetében az 1696/71/EGK tanácsi ren-
delet (*) 12. és 13. cikkét, illetve az 1098/98/EK tanácsi
rendeletet (**) továbbra is alkalmazni kell a 2006-os betaka-
rításra, illetve 2006. december 31-ig.

___________
(*) HL L 175., 1971.8.4., 1. o.
(**) HL L 157., 1998.5.30., 7. o.”
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 319/2006/EK rendelettel
(HL L 58., 2006.2.28., 32. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 658/2006/EK rendelettel
(HL L 116., 2006.4.29., 14. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 273., 2005.10.19., 6. o.
(4) HL L 347., 2005.12.30., 56. o.



3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A 2. cikket 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. július 25-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tagállam Időpont

Belgium július 15.

Dánia július 15.

Németország július 15.

Dél-Görögország (Peloponnészosz, Ión-szigetek, Nyugat-Görögország,
Attika, az Égei-tenger déli térsége és Kréta)

június 20.

Közép- és Észak-Görögország (Kelet-Makedónia és Thrákia, Közép-Make-
dónia, Nyugat-Makedónia, Epirusz, Thesszália, kontinentális (Sterea)
Görögország és az Égei-tenger északi térsége)

július 10.

Spanyolország július 1.

Franciaország: Aquitánia és Midi-Pyrénées július 1.

Franciaország: Elzász, Auvergne, Burgundia, Bretagne, Közép, Cham-
pagne-Ardenne, Korzika, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Rous-
sillon, Limousin, Lotaringia, Észak-Pas-de-Calais, Alsó-Normandia, Felső-
Normandia, Loire-vidék, Pikárdia, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur és Rhône-Alpes

július 15.

Olaszország június 11.

Ausztria június 30.

Portugália március 1.”
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