
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 8.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a

közösségi finanszírozásból való kizárásáról

(az értesítés a C(2008) 3411. számú dokumentummal történt)

(csak az angol, francia, görög, holland, lengyel, német, olasz, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2008/582/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999.
május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 7. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005.
június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 31. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával folytatott konzultációt
követően,

mivel:

(1) Az 1258/1999/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése,
valamint az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke értelmében
a Bizottság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, az ellen
őrzések eredményeit közli a tagállamokkal, a tagállamok
észrevételeit tudomásul veszi, az érintett tagállamokkal
való megállapodás céljából kétoldalú megbeszélést kezde
ményez, valamint következtetéseit hivatalosan eljuttatja a
tagállamokhoz.

(2) A tagállamoknak lehetőségük nyílt arra, hogy egyeztetési
eljárás indítását kérjék. Néhány esetben éltek ezzel a lehe
tőséggel, és a Bizottság megvizsgálta az említett eljárás
eredményéről szóló jelentést.

(3) Az 1258/1999/EK rendelet és az 1290/2005/EK rendelet
értelmében csak azok a mezőgazdasági kiadások finan

szírozhatók, amelyek teljesítésére a közösségi szabá
lyoknak megfelelően került sor.

(4) Az elvégzett ellenőrzések, a kétoldalú megbeszélések és
az egyeztetési eljárások eredményei kimutatták, hogy a
tagállamok által bejelentett kiadások egy része nem felel
meg ennek a feltételnek, ezért azok az EMOGA Garanci
arészlegéből és az Európai Mezőgazdasági Garancia
alapból (a továbbiakban: EMGA) nem finanszírozhatók.

(5) Fel kell tüntetni azokat az összegeket, amelyeket nem
ismernek el az EMOGA Garanciarészlegéből és az
EMGA-ból fedezhetőnek. Ezek az összegek nem vonat
koznak azokra a kifizetésekre, amelyek több mint 24
hónappal azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság
írásban értesítette a tagállamokat az ellenőrzések eredmé
nyeiről.

(6) Az e határozat által érintett esetekben a közösségi szabá
lyoknak való megfelelés hiánya miatt kizárandó össze
gekről szóló értékelést a Bizottság egy összefoglaló
jelentés keretében közölte a tagállamokkal.

(7) Ez a határozat nem sérti azokat a pénzügyi következte
téseket, amelyeket a Bizottság a Bíróság 2008. március
30-án még folyamatban lévő, és e határozat tárgyát
képező kérdésekben hozott ítéletei nyomán vonhat le,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinek az EMOGA
Garanciarészlege vagy az EMGA terhére bejelentett azon kiadá
sait, amelyek a mellékletben szerepelnek, kizárják a közösségi
finanszírozásból, mivel nem felelnek meg a közösségi szabá
lyoknak.

HU2008.7.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 186/39

(1) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.
(2) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 479/2008/EK rendelettel

(HL L 148., 2008.6.6., 1. o.) módosított rendelet.



2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a
Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Svéd Királyság és
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 8-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 186/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.15.


