
A BIZOTTSÁG 1540/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egyes közvetlen kifizetésekre 2006-ban fizethető előleg
engedélyezéséről

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 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szep-
tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése
értelmében a rendelet I. mellékletében felsorolt támoga-
tási rendszerek szerint történő kifizetésekre évente
egyszer, a december 1. és a következő év június 30.
közötti időszakban kerül sor.

(2) A tagállamok sokrétű és időnként tartós problémával
szembesülnek az 1782/2003/EK rendeletben leírt támo-
gatási rendszerek alkalmazásához szükséges végleges
intézkedések meghozatala terén. 2006-ban az olívaolajra
és a cukorra vonatkozó rendszert az egységes támogatási
rendszer keretébe vonták, ami további nehézséget
okozott az egységes támogatási rendszert már az előző
évben bevezetett tagállamok számára.

(3) Ennek következtében 2006-ban kivételes intézkedésként
indokolt felhatalmazni a tagállamokat arra, hogy az
1782/2003/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdésének b)
pontjával összhangban előleget fizessenek az
1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt kifize-
tésekre. Az előleget kizárólag azután lehet kifizetni, hogy
az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseket elvégezték
a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támoga-
tási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támoga-
tási rendszerek létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i

796/2004/EK bizottsági rendelet (2) alapján, amit a
kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált
igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet ír elő.

(4) A mezőgazdasági termelőket 2006-ban, főként nyáron
nehéz időjárási körülmények sújtották. Az időjáráshoz
való alkalmazkodás, valamint a termeléshez kötődő
támogatási rendszerről az egységes támogatási rendszerre
való áttérés pénzügyi nehézségeket és/vagy készpénzfor-
galmi gondokat eredményezhet a gazdálkodók számára.
Ezért az 1782/2003/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése
c) pontjának megfelelően indokolt, hogy a tagállamok a
termelők számára előleget fizethessenek. A mezőgazda-
sági termelőknek fizetendő előleg összegének és a kifi-
zetés menetrendjének összhangban kell állnia a szabá-
lyozó pénzügyi rendelkezésekkel. Az előleget ezért
2006. október 16-tól kell kifizetni, és a 2006. december
1-je előtt kifzetendő előleg összege nem haladhatja meg a
mezőgazdasági termelőknek járó kifizetések 50 %-át.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2006-os évben a tagállamok 2006. október 16-tól
előleget fizethetnek a mezőgazdasági termelők számára az
1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási
rendszerek szerinti kifizetésekre.

(2) Az (1) bekezdésben előírt előleg összege nem haladhatja
meg azt az összeget, amelyre a 796/2004/EK rendeletnek
megfelelően elvégzett ellenőrzés alapján a termelő jogosult, és
a kifizetésre akkor kerülhet sor, amennyiben nem merül fel
annak a kockázata, hogy a teljes kifizetés későbbiekben megál-
lapított összege alacsonyabb lesz az előleg összegénél.

(3) Az (1) bekezdésben előírt, 2006. december 1. előtt eszkö-
zölt kifizetések összege nem haladhatja meg a (2) bekezdésben
említett összeg 50 %-át.

HUL 283/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.14.

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rende-
lettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel
(HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.



2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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