
A BIZOTTSÁG 1460/2006/EK RENDELETE

(2006. október 2.)

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására előirányzott végleges támogatási összegekre
vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében az 1227/2000/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
15. cikkére,

mivel:

(1) A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szer-
vezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalma-
zása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000.
május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (2) 16. és
17. cikke meghatározza a szerkezetátalakítási és átállítási
rendszer finanszírozására vonatkozó szabályokat.

(2) Az 1227/2000/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a tagállamok minden évben legkésőbb
július 10-ig továbbítják a Bizottsághoz a szerkezetátala-
kítási és átállítási rendszerre vonatkozóan a folyó pénz-
ügyi év június 30-ával érvényesített kiadásokról, valamint
a teljes érintett területről szóló nyilatkozatot.

(3) Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a tagállamok csak akkor nyújtsák
be a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett
nyilatkozatot, ha a 16. cikk (1) bekezdésének a) pontjával
összhangban bevallott összeg legalább 75 %-a az adott
tagállam számára eredetileg megállapított összegnek. A
16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett nyilat-
kozat hiánya viszont azt a következményt vonja maga
után, hogy az érvényesített kiadások fedezéséhez nem
nyújtható támogatás a szerkezetátalakítási és átállítási
rendszer keretében.

(4) Egyes tagállamok, amelyek a 2005/2006-os borászati
évben csupán második éve alkalmazzák a szerkezetátala-
kítási és átállítási rendszert, még nem tudták kifizetni az
eredetileg számukra megállapított támogatási összeg
75 %-át, noha annak egy részét már érvényesítették.

Nehézséget okozott ugyanis számukra, hogy nem voltak
még teljesen tisztában a rendszerre vonatkozó feltéte-
lekkel. Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikkének alkalma-
zása az érintett tagállamok számára a folyó pénzügyi
évben szerkezetátalakításra és átállításra előirányzott
támogatási összegek túlzott csökkentését eredményezné.

(5) Ezért a túlzott csökkentések elkerülése érdekében a
2005/2006-os borászati évre vonatkozóan átmeneti
jelleggel eltérést kell biztosítani az 1227/2000/EK rende-
lettől, lehetővé téve azon tagállamoknak, amelyek a
2005/2006-os borászati évben második éve alkalmazzák
a szerkezetátalakítási és átállítási rendszert, hogy a 2006.
június 30-ig ténylegesen felmerült vagy érvényesített
kiadásoknak megfelelő összeg erejéig a folyó pénzügyi
év végéig felhasználhassák a számukra előirányzott támo-
gatási összegeket.

(6) Hasonló megoldáshoz folyamodtak 2002-ben is, amikor
a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási rend-
szerét második éve alkalmazó régi tagállamok némelyike
ugyanolyan természetű problémákkal találta magát
szemben, mint amilyenekkel most egyes, a rendszert
második éve alkalmazó új tagállamok szembesülnek.

(7) Mivel ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni,
helyénvaló előírni, hogy az az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérve a 2006. pénzügyi év tekintetében semmiféle
feltétel sem vonatkozik a szóban forgó rendelet 16. cikke (1)
bekezdésének b) pontjában említett nyilatkozatra azon tagál-
lamok esetében, amelyek számára a 2005/2006-os borászati
év a szerkezetátalakítási és átállítási rendszer alkalmazásának
második éve. Ezek a tagállamok legkésőbb 2006. október
15-ig kifizethetik az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének
a) és b) pontja értelmében a Bizottságnak bejelentett kiadá-
soknak megfelelő támogatási összeget.

HU2006.10.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 272/9

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel
(HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1216/2005/EK rende-
lettel (HL L 199., 2005.7.29., 32. o.) módosított rendelet.



2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. október 2-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 272/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.3.


