
A BIZOTTSÁG 1861/2006/EK RENDELETE

(2006. december 15.)

a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap formájáról szóló 2237/77/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 rendeletre (1) és külö-
nösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására
használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap
formájáról szóló, 1977. szeptember 23-i 2237/77/EGK
bizottsági rendelet (2) meghatározza azon számviteli
adatokat, amelyeket a mezőgazdasági adatszolgáltatási
űrlapon meg kell adni.

(2) Helyénvaló a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap
tartalmát a strukturális alapokra és a vidékfejlesztésre
vonatkozó új rendelkezések alapján kiigazítani, valamint

annak egyes elemeit pontosítani, egyszerűsíteni vagy
koherensebbé tenni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közös-
ségi bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2237/77/EGK rendelet I. és II. melléklete e rendelet mellék-
letének megfelelően módosul.

2. cikk

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

Ez a rendeletet a 2007. január 1-je és július 1-je közötti
időszakban kezdődő, 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
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(1) HL L 109., 1965.6.23., 1859. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 263., 1977.10.17., 1. o. A legutóbb a 2253/2004/EK rende-
lettel (HL L 385., 2004.12.29., 7. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 2237/77/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. táblázat (ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMRŐL) 2. rovatában „A könyvelőiroda
száma (választható)” szavak helyébe „A könyvelőiroda száma” szavak lépnek.

b) A H. táblázat 4. és 8. oszlopának fejlécében a „Működő tőke” szavak helyébe az „Egyéb eszközök” szavak lépnek.

2. A II. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A 44. sorozatszám helyébe a következő lép:

„44. sorozatszám – Strukturális Alap Terület: fel kell tüntetni, hogy a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasz-
nosítású területének nagyobb része az 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) 5., 6. vagy 8.
cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen helyezkedik-e el. A következő kódszámokat kell használni:

6 = a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része az 1083/2006/EK rendeletben
és különösen annak 5. cikkében meghatározott „konvergencia” célkitűzés által érintett területen helyezkedik el;

7 = a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része az 1083/2006/EK rendeletben
és különösen annak 6. cikkében meghatározott „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés által
érintett területen helyezkedik el;

8 = a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része az 1083/2006/EK rendeletben
és különösen annak 8. cikkében meghatározott átmeneti támogatásra jogosult területen helyezkedik el.”

b) A 45. sorozatszám helyébe a következő lép:

„45. sorozatszám – Környezetvédelmi korlátozások által érintett terület: fel kell tüntetni, hogy a mezőgazdasági
üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke rendelkezéseinek
hatálya alá tartozó területen helyezkedik-e el. A következő kódszámokat kell használni:

1 = a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része nem az 1698/2005/EK ren-
delet 38. cikkében meghatározott Natura 2000 kifizetésekre vagy a 2000/60/EK irányelv szerinti támoga-
táshoz kapcsolódó kifizetésekre jogosult területen helyezkedik el;

2 = a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági hasznosítású területének nagyobb része az 1698/2005/EK rendelet 38.
cikkében meghatározott Natura 2000 kifizetésekre vagy a 2000/60/EK irányelv szerinti támogatáshoz kapcso-
lódó kifizetésekre jogosult területen helyezkedik el.”

c) A 23. pont helyébe a következő szöveg lép:

„23. HÍZÓBORJÚ

Általában hat hónapos koruk körül levágott hízóborjak.”

d) A 106. pontban a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„— egyéb eszközre felvett hitel (4. és 8. oszlop).”

e) A 107. pontban (ÁFA-rendszer) a LITVÁNIA alatt a „ÁFA nem alkalmazandó” szavak helyébe „Különleges” lép.

f) A 138. pont helyébe a következő szöveg lép:

„138. Fedett területen termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca (ideértve az ananászt és a csemegekuko-
ricát): a vegetációs időszak egészében vagy nagyobb részében védelem alatt nevelt növények (növényház,
stabil vázú fóliasátor, járható (magas) fóliaalagút). A nem járható (alacsony) fóliaalagút, illetve fátyolfóliás
takarás alatt vagy mobil vázú fóliasátorban termesztett növények nem számítanak fedett területen termesztett
kultúrának. A többszintes növényház esetében csak az alapterület számít.”
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g) A 169. pont helyébe a következő szöveg lép:

„169. Tyúktojás (beleértve a keltetőtojást)”

h) A „KVÓTÁK ÉS EGYÉB JOGOK” című L. szakaszban az „L. TÁBLÁZAT OSZLOPAI” „Adók, kiegészítő illeték (10.
oszlop)” pont alatt az utolsó mondatot: „Amennyiben a kvóta létezik, kifizetés azonban nem történik, »0«-t kell
beírni.” el kell hagyni.

i) A 601. pontban (Területalapú támogatások a nem öntözött területekre) a „602–618. rovat összege” mondat
helyébe e következő szöveg lép:

„Alapegységek száma a kifizetésekre (4. oszlop): a 602–618. rovatok összege a 608., 614. és 618. rovat kivételével,
amennyiben ugyanazon alapegységeket az M. táblázat bármely más rovatában is nyilvántartásba vették. Teljes
támogatás (5. oszlop): a 602–618. rovat összege.”

j) A 621. pontban (Területalapú támogatások öntözött területekre) a „622–638. rovat összege” mondat helyébe e
következő szöveg lép:

„Alapegységek száma a kifizetésekre (4. oszlop): a 622–638. rovatok összege a 628., 634. és 638. rovat kivételével,
amennyiben ugyanazon alapegységeket az M. táblázat bármely más rovatában is nyilvántartásba vették. Teljes
támogatás (5. oszlop): a 622–638. rovatok összege.”

k) A 700. pont helyébe a következő szöveg lép:

„700. Közvetlen kifizetések marhahús előállítására az 1254/1999/EK és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján

A marhahús előállítására szánt közvetlen kifizetések összegét 700. kóddal a J. táblázatban is fel kell tüntetni.

A következő táblázat rovatai tartalmazzák a marhahúsra nyújtott közvetlen kifizetéseket az 1254/1999/EK
és az 1782/2003/EK rendeletnek megfelelően.

Rovat Támogatási alapegy-
ségek száma Teljes támogatás

700 Húsmarha-támogatások összesen
(a 710., 720., 730., 740., 750., 760. rovat összege)

— Kötelező

710 Különleges támogatás
(711. és 715. rovat összege)

Kötelező Kötelező

711 Különleges vágómarha-támogatás bikákra Kötelező Kötelező

715 Különleges vágómarha-támogatás tinókra Kötelező Kötelező

730 Anyatehénre vonatkozó támogatás
(731. és 735. rovat összege)

— Kötelező

731 Anyatehénre vonatkozó támogatás anyatehenekre és
üszőkre

Kötelező Kötelező

735 Anyatehénre vonatkozó támogatás: kiegészítő nemzeti
támogatás

Kötelező Kötelező

740 Vágási támogatás
(741. és 742. rovat összege)

— Kötelező

741 Vágási támogatás: 1–7 hónapos Választható Kötelező

742 Vágási támogatás: 8 hónapos és idősebb Kötelező Kötelező

750 Extenzifikációs támogatás, összesen Kötelező Kötelező

760 Egyéb támogatás (nemzeti keretből) — Kötelező”
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