
A BIZOTTSÁG 1468/2006/EK RENDELETE

(2006. október 4.)

a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról
szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 24.
cikkére,

mivel:

(1) Az 595/2004/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikkének (4)
bekezdésében és 11. cikkének (4) bekezdésében említett
felszólítási időre vonatkozó szabályok és az egyéni refe-
renciamennyiség vagy az engedély visszavonásának beje-
lentésére vonatkozó feltételek egységes értelmezése érde-
kében az ezekre vonatkozó rendelkezéseket egyértel-
műbbé kell tenni. Ezenfelül az említett cikkekben előírt
határidőket ki kell igazítani a tagállamok feladatainak
megkönnyítése érdekében.

(2) Az 595/2004/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy a
végleges szállítási elszámolás készítésekor a tej zsírtar-
talmát milyen módon kell figyelembe venni. A tapasztalat
azt mutatja, hogy egyes termelők esetében a megadott
referencia-zsírtartalom nagyon magas, és nem tükrözi
hűen jelenlegi tejelőállományuk teljesítményét és a
termelt tej minőségét, ennélfogva ezek a termelők
jelentős kiigazítással számolhatnak. Annak érdekében,
hogy megelőzhető legyen a zsírtartalom-kiigazítási
mechanizmus igazságtalan használata, célszerű megállapí-
tani negatív kiigazítási határt. Annak érdekében, hogy az
új rendelkezések a jelenlegi 12 hónapos időszak során
forgalomba hozott tejmennyiséget ne érintsék, célszerű
ezt az előírást az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének
(1) bekezdésében említett azon 12 hónapos időszaktól
alkalmazni, amely 2007. április 1-jén kezdődik.

(3) A legutóbb az 1406/2006/EK rendelettel módosított
1788/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével
összhangban az esedékes illetéket a tagállamok minden
év október 16. és november 30. között fizetik ki. Ezért
az 595/2004/EK rendelet 15. cikkében megállapított, az
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részére
fizetendő illeték bejelentésére és kifizetésére vonatkozó
határidőt módosítani kell.

(4) Az 595/2004/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdése
rendelkezik az 1788/2003/EK rendelet 8. cikke (2)

bekezdésének b) pontja értelmében kitöltendő és a
Bizottsághoz minden év december 1-je, március 1-je,
június 1-je és szeptember 1-je előtt eljuttatandó, a ren-
delet I. mellékletében szereplő kérdőív frissítéséről. E fris-
sítések nyomán változhat az esedékes illeték összege.
Ezért meg kell állapítani, hogy a tagállamok milyen
módon jelentsék be az 1788/2003/EK rendelet 3.
cikkével összhangban az Európai Mezőgazdasági Garan-
ciaalap (EMGA) részére fizetendő illeték kiigazított össze-
geit.

(5) Az 595/2004/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével
összhangban a tagállamok egy vagy több objektív krité-
rium alapján határozzák meg az illetéktöbblet újraelosz-
tásakor elsőbbséginek tekintendő termelői kategóriákat. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a tagállamoknak egyértel-
műbb szabályokra és nagyobb rugalmasságra van szük-
ségük az elsőbbségi kategóriák meghatározásához.

(6) Az 1788/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése
értelmében a tagállamok az esedékes összeg 99 %-áig
kötelesek befizetni az illetéket az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapba. Célszerű megengedni, hogy – ameny-
nyiben a fennmaradó 1 %-ra nincs teljes mértékben
szükség a termelők csődesetei vagy végleges illetékfizetési
képtelensége kapcsán – a tagállamok a rendelet 13.
cikkének (1) bekezdésében említett illetéktöbblet-vissza-
juttatási szabályokkal összhangban felhasználhassák a
fennmaradó összeget.

(7) Az 595/2004/EK rendelet 24. cikkének (6) bekezdésével
összhangban a közvetlen eladásokat végrehajtó termelők
kötelesek megőrizni a megtermelt, illetve a megtermelt és
el nem adott vagy át nem ruházott tejről és tejtermé-
kekről készült nyilvántartást. Ez a nyilvántartás-vezetési
kötelezettség túlzott terhet ró egyes közvetlen eladásokat
végrehajtó kistermelőkre, akik 5 000 kg tejegyenértéknél
kevesebbet termelnek. E termelőket ezért mentesíteni kell
az el nem adott vagy át nem ruházott tejre és tejtermé-
kekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettség alól.

(8) Az 595/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb az 1406/2006/EK
rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 8. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 94., 2004.3.31., 22. o.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 595/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Amennyiben június 15-éig nem nyújtanak be nyilat-
kozatot, a tagállamok 15 munkanapon belül felszólítják a
felvásárlót a nyilatkozat 15 napon belüli beadására. Ameny-
nyiben ez idő elteltével sem nyújtanak be nyilatkozatot, a
tagállamok vagy visszavonják az engedélyt, vagy az érintett
tej mennyiségével és a szabálytalanság súlyosságával arányos
összeg megfizetését követelik meg.

A (3) bekezdést a felszólítás időtartama alatt továbbra is
alkalmazni kell.”

2. A 10. cikk (1) bekezdése a harmadik albekezdés után a
következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a harmadik albekezdés alkalmazásában kiiga-
zított tejmennyiség a termelő által ténylegesen leszállított
tejmennyiség 75 %-ánál kevesebb, és a termelő által mega-
dott referencia-zsírtartalom 4,5 % feletti, az egyéni nyilatko-
zatot a ténylegesen leszállított mennyiség 75 %-a alapján kell
elkészíteni.”

3. A 11. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Amennyiben június 15-éig nem nyújtanak be nyilat-
kozatot, a tagállamok 15 munkanapon belül felszólítják a
termelőt a nyilatkozat 15 napon belüli beadására. Ameny-
nyiben ez idő elteltével sem nyújtanak be nyilatkozatot, az
érintett termelő közvetlen eladásainak referenciamennyisége
visszakerül a nemzeti tartalékba. E cikk (3) bekezdésének
első albekezdését a felszólítás időtartama alatt is alkalmazni
kell.”

4. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) és a (2) bekezdésben „szeptember” helyébe
„október” lép.

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A tagállamok legkésőbb minden év novemberében
a bejelentett kiadásokkal együtt bejelentik az Európai

Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részére az
1788/2003/EK rendelet 3. cikkének alkalmazásából szár-
mazó összegeket.

Amennyiben e rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével
összhangban a tagállamok az említett cikk (1) bekezdé-
sében előírt kérdőív frissítéséről tájékoztatják a Bizott-
ságot, a kiigazított összegeket legkésőbb a kérdőívről
szóló értesítés időpontját megelőző hónap kiadásaival
együtt jelenteni kell az Európai Mezőgazdasági Garancia-
alap (EMGA) részére.”

5. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Az illetéktöbblet újraelosztásának szempontjai

(1) A tagállamok adott esetben meghatározzák az
1788/2003/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pont-
jában említett elsőbbségi termelői kategóriákat, a következő
objektív kritériumok közül egy vagy több alapján:

a) a tagállam illetékes hatóságának hivatalos elismerése arra
vonatkozóan, hogy az illeték egészét vagy egy részét
tévesen számították fel;

b) a gazdaság földrajzi elhelyezkedése, és elsősorban az
1257/1999/EK tanácsi rendelet (*) 18. cikke szerinti hegy-
vidéki területek;

c) a külterjes állattenyésztés alkalmazásában a legnagyobb
állománysűrűség a gazdaságban;

d) az egyéni referenciamennyiséget kevesebb mint 5 %-kal
vagy kevesebb mint 15 000 kg-mal haladták meg, attól
függően, hogy melyik a kevesebb;

e) az egyéni referenciamennyiség szintje nem éri el az egyéni
referenciamennyiségek országos átlagának 50 %-át;

f) egyéb objektív kritériumok, amelyekről a tagállam előze-
tesen egyeztetett a Bizottsággal.

(2) Az illetéktöbblet újraelosztását legkésőbb a szóban
forgó tizenkét hónapos időszak végét követő tizenöt
hónapon belül el kell végezni.

___________
(*) HL L 160., 1999.6.26., 80. o.”
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6. A rendelet szövege a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)
részére ki nem fizetendő 1 %-nyi illeték

Amennyiben az illeték összegének 1 %-a – amelyet az
1788/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értel-
mében nem kötelező kifizetni az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalap (EMGA) részére – több, mint amire az egyes
termelők csődesetei vagy végleges fizetésképtelensége miatt
szükség van, a tagállamok felhasználhatják a fennmaradó
részt a rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban.”

7. A 24. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„A közvetlen eladásokat végrehajtó termelők a dokumen-
tumok kiállítási évének végétől számított legalább három
évig a tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsá-

tása céljából megőrzik a 12 hónapos időszakonként elkészí-
tett készletnyilvántartásokat, amelyek havonkénti és termék-
enkénti bontásban tartalmazzák az eladott vagy átruházott
tej vagy tejtermékek adatait.

Az 5 000 kg vagy annál nagyobb közvetlen eladásokra
vonatkozó referenciamennyiséggel rendelkező termelők a
megtermelt, de el nem adott és át nem ruházott tejről és
tejtermékekről is vezetnek nyilvántartást.

A tagállamok ezeknél részletesebb szabályokat is meghatá-
rozhatnak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdését 2007. április 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. október 4-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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