
A BIZOTTSÁG 2002/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK

rendelet módosításáról

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 a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szep-
tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 145. cikke c) pontjára,

mivel:

(1) A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től bevezeti
az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonat-
kozó szabályokat.

(2) Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (3) bekezdése
előírja, hogy a mezőgazdasági termelő köteles kivonni a
termelésből a területpihentetési támogatásra jogosult
hektárszámnak megfelelő területet, valamint az említett
rendelet 56. cikk (1) bekezdése szerint a pihentetett föld-
terület nem használható általános értelemben vett mező-
gazdasági célra.

(3) A 795/2004/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdése értel-
mében a pihentetett területeknek a legkésőbb január 15-
én kezdődő és legkorábban augusztus 31-én végződő
időszak alatt ilyen állapotban kell maradniuk.

(4) A Bizottság gyakran állapított meg eltérést e szabályok
alól a természeti csapásokkal – különösen a szárazsággal
– sújtott régiók mezőgazdasági termelői takarmányszük-
ségletének kielégítése céljából. A helyi természeti
csapások egyedi körülményei kellő időben történő elem-
zést és döntést kívánnak meg. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a helyi helyzet megfelelő és időben
történő kezeléséhez helyénvaló lenne, hogy a tagállamok
hozzák meg a kivételes körülmények által indokolt ilyen
döntéseket.

(5) Helyénvaló lenne tehát, hogy a tagállamok hozzák meg
az adott régió mezőgazdasági üzemei földterületét lénye-
gesen sújtó, súlyos természeti csapások elismerésére
vonatkozó és annak engedélyezésére irányuló döntéseket,
hogy valamennyi érintett termelő kellő időben használ-
hassa állati takarmányozási célra a pihentetett földterü-
letet és jelentsék azt be a Bizottságnak. A tagállamok
bejelentik a Bizottságnak az ilyen nemzeti döntéseket és
különösen az igazoló kedvezőtlen időjárási feltételeket.

(6) A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(7) Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések
összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbi-
zottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 32. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1782/2003/EK rendelet 40. cikke (4) bekezdése c)
pontjában említett esetekben a tagállam engedélyezheti, hogy
valamennyi érintett termelő állati takarmányozási célra hasz-
nálhassa a pihentetett földterületet az egységes kérelem
évében. A tagállamok minden szükséges intézkedést
meghoznak annak biztosítására, hogy az engedély által érin-
tett pihentetett területet ne használják jövedelmező célra és
különösen, hogy ne értékesítsék a pihentetett földterületen
termesztett takarmányt.

A tagállamok az engedélyezésre vonatkozó döntéseiket,
illetve azok igazolását közlik a Bizottsággal.”

2. cikk

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

HU2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/47

(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., 1. o. A legutóbb az 1291/2006/EK rende-
lettel (HL L 236., 2006.8.31., 20. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 379/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.28.


