
A TANÁCS 734/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról

szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdé-
sére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az 1883/78/EGK tanácsi rendelet (2) meghatározta a
közösségi finanszírozás alapvető szabályait az olyan
intervenciós intézkedésekre vonatkozóan, amelyeknél a
piacok közös szervezése keretében nem állapítottak
meg egységekre lebontott összeget, különös tekintettel a
finanszírozandó összegek megállapításának módjára, az
intervenciós felvásárláshoz szükséges pénzeszközök lekö-
téséből eredő költségek finanszírozására, az egyik pénz-
ügyi évből a következőbe átvitt raktárkészletek értékelé-
sére, illetve a raktározásból eredő költségek finanszírozá-
sára.

(2) Az 1883/78/EGK rendelet 5. cikke értelmében az inter-
venciós termékek felvásárlására fordított közösségi támo-
gatások felhasználásának tagállamok által viselt kamat-
költségét a Közösség egységes kamat mellett finanszí-
rozza.

(3) Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a mezőgazdasági
termékek intervenciós felvásárlása csak olyan kamatok
mellett finanszírozható, amelyek lényegesen magasabbak,
mint az egységes kamat.

(4) Olyan esetekben, amikor egy tagállamban az átlagos
kamatláb az egységes kamatláb megállapításához használt
referencia-időszakot követő harmadik hónap során

meghaladja a Bizottság által meghatározott egységes
kamatláb kétszeresét, korrekciós mechanizmus alkalma-
zásáról kell rendelkezni. Ezt az átlagos kamatlábat mind-
azonáltal részben az érintett tagállamnak kell viselnie,
azért, hogy ez ösztönözze a tagállamot a legkevésbé költ-
séges finanszírozási eljárás kialakítására.

(5) Következésképpen az 1883/78/EGK rendeletet ennek
megfelelően módosítani kell.

(6) A jogszabályok ezen módosításának a 2007-as és 2008-
as pénzügyi évekre kell vonatkoznia és a jelenlegi szám-
viteli évtől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 5. cikkének harmadik albekezdése
helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérve, ha egy tagállam által viselt
átlagos kamatláb az egységes kamatláb megállapításához
használt referencia-időszakot követő harmadik hónap során
meghaladja a Bizottság által meghatározott egységes kamatláb
kétszeresét, a Bizottság a 2007-es és 2008-as pénzügyi évre
vonatkozóan az adott tagállam kamatköltségeit finanszírozva
kiegyenlítheti az adott tagállam kamatlába és az egységes
kamatláb közötti különbséget.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2006. október 1-jétől felmerülő kiadásokra
kell alkalmazni.

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

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről
az elnök

H. SEEHOFER

HU2007.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 169/5

(1) Az Európai Parlament 2007. március 13-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel
(HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.


