
A BIZOTTSÁG 1860/2006/EK RENDELETE

(2006. december 15.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek
kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mező-
gazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonat-
kozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozá-
sáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére és 6. cikke (2)
bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1859/82/EGK bizottsági rendelet (2) I. melléklete
meghatározza az adatszolgáltató üzemek körzetenkénti
számát.

(2) A svédországi adatszolgáltató üzemek körzetenkénti
számát ki kell igazítani, hogy a minta reprezentatívabb
képet adjon a megfigyelés alatt álló területen található
mezőgazdasági üzemek valamennyi típusáról.

(3) Az 1859/82/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat Közös-
ségi Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1859/82/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet a 2007-es számviteli évtől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. december 15-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/31

(1) HL 109., 1965.6.23., 1859. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 205., 1982.7.13., 5. o. A legutóbb az 1187/2005/EK rende-
lettel (HL L 193., 2005.7.23., 20. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Az 1859/82/EGK rendelet I. mellékletében a Svédországra vonatkozó rész helyébe a következő rész lép:

„SVÉDORSZÁG

710 Dél- és Közép-Svédország alföldjei 702

720 Dél- és Közép-Svédország erdőterületei, valamint vegyes agrár- és
erdőterületei

217

730 Észak-Svédország területei 106

Svédország összesen 1 025”

HUL 358/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.16.


