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Előszó

2000-ben indítottuk a TVI információs füzetek sorozatot, melynek célja az
állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok kivonatos ismertetése, a
témához szorosan kapcsolódó egyéb dokumentumok közlése (éves jelentés,
közösségi joganyag fordítások), az Európai Bizottság és az Európai Bíróságok
egyes vonatkozó döntéseinek összefoglalása, ismertetése. A kiadvány évente 3-4
alkalommal jelent meg.
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával az állami támogatások
versenyszempontú ellenőrzését biztosító rendelkezéseket (az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-át, valamint a vállalkozásoknak nyújtott
állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001.
(IX. 14.) Korm. rendeletet) hatályon kívül kell helyezni, mivel a csatlakozás
napjától a vonatkozó uniós szabályok Magyarországon közvetlenül alkalmazandók.
Ugyanakkor annak érdekében, hogy Magyarország tagállamként is képes legyen
biztosítani a közösségi állami támogatási szabályoknak való megfelelést,
elfogadásra került az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)

bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, amely főleg eljárási

szabályokat tartalmaz. A csatlakozás utáni eljárási rendben ugyanis fő szabály
szerint az Európai Unió Bizottságának hatásköre annak megítélése, hogy valamely
állami támogatás összeegyeztethető-e a közös piaccal. A Támogatásokat Vizsgáló
Irodának azonban továbbra is jelentős szerepe lesz a támogatásokkal
kapcsolatos eljárásban. Csatlakozás után az Iroda feladata különbözni fog
aszerint, hogy milyen támogatásokról és – a támogatási kategóriáktól függően –
milyen eljárásról van szó (bizonyos támogatási kategóriákat ugyanis nem vagy
csak utólag kell bejelenteni a Bizottságnak – ld. csekély összegű vagy valamely
csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások).
Az eddigi pozitív tapasztalatok alapján a jelenlegi központosított előzetes
bejelentési rendszer tehát fennmarad, sőt annak hatálya kiterjed a halászati és
erdőgazdálkodási támogatásokra is.
A támogatások bejelentésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokon túl az
új rendelet rendelkezik a Bizottság megkeresése esetén követendő szabályokról
(általános együttműködési kötelezettség, a létező támogatásokkal kapcsolatos
eljárás, a támogatás felfüggesztése, visszafizettetése), valamint a regionális
támogatási térképről.
A Római Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó fontos
rendelkezés a regionális támogatási térképre vonatkozó szabályozás, amely
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meghatározza a beruházásokhoz nyújtható maximális támogatási intenzitásokat.
A regionális támogatási térkép általában több évre történő meghatározása –
bizottsági jóváhagyással – a tagállamok hatáskörébe tartozik. A csatlakozástól
2006. végéig érvényes regionális támogatási térképet – amely a korábbi
támogatási térképpel (163/2001. Korm. rendelet 29. §-a) megegyező mértékeket
állapít meg – szintén az új rendelet tartalmazza.
Tekintettel a közösségi állami támogatási szabályok komplex voltára és a
joganyag terjedelmére, valamint arra, hogy az anyagi szabályokról rendelkező
korábbi, több évig érvényes kormányrendelet hatályon kívül kerül, a TVI
tájékoztatók kiadását tervezi az irányadó közösségi támogatási szabályok
elérhetőségéről és azok tartalmáról annak érdekében, hogy megkönnyítse a
támogatást nyújtó szervek és a kedvezményezettek jogalkalmazását.
A fenti tájékoztatás első eleme a TVI információs füzetek 13-18. számaiban
közzé tett közösségi állami támogatási szabályok nem hivatalos fordítása, illetve,
ha az nem volt elérhető, akkor az angol nyelvű szabály. (A hivatalos fordítás a
Közösség Hivatalos Lapjában (Official Journal) jelenik majd meg, illetve az Unió
honlapjáról, a http://europa.eu.int/eur-lex/ címről tölthető le.)
Kérjük, amennyiben az állami támogatási témával, vagy az e számban
megjelentekkel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, keressen meg
minket.
Budapest, 2004. június
Hargita Eszter
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A BIZOTTSÁG 1/2004/EK RENDELETE
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról
(2003. december 23.)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális
állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i
994/98/EK tanácsi rendeletre1, és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i.
alpontjára,
e rendelet tervezetének közzétételét követően2,
az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1)
A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 87. cikkével
összhangban kinyilvánítsa, hogy meghatározott feltételek mellett a kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető, és nem
tartozik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség
hatálya alá.
(2)
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági
rendelet3 nem alkalmazandó a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek
előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre.
(3)
A Bizottság számos határozatában alkalmazta már a Szerződés 87. és a 88. cikkét a
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
kis- és középvállalkozásokra, és legutóbb a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban4 (a továbbiakban: mezőgazdasági
iránymutatás) kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját. A Bizottság által az említett
cikkek mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó kis- és középvállalkozásokra történő alkalmazása során szerzett jelentős
tapasztalat fényében, indokolt, hogy a Bizottság — azzal a céllal, hogy biztosítsa a
hatékony felügyeletet, valamint egyszerűsítse az adminisztrációt anélkül, hogy
gyengítené a Bizottság által gyakorolt ellenőrzést — gyakorolja a 994/98/EK
rendelettel ráruházott hatáskört a mezőgazdasági termékek előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozások tekintetében
is, amennyiben a Szerződés 89. cikkét az ilyen termékekre alkalmazni kell. Az
agrárszektor egyedi jellemzőire figyelemmel indokolt rendeletet alkotni kizárólag az
ezen ágazatban működő kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan.
(4)
E rendelet nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy bejelentsék a
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokat. Az ilyen bejelentéseket a
Bizottság e rendelet figyelembevételével, a mezőgazdasági iránymutatások alapján
értékeli. Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bejelentések értékelésére
először e rendelet figyelembevételével, majd — amennyiben az itt megállapított
1
2
3
4

HL L 142., 1998.5.14., 1. o.
HL C 194., 2003.8.15., 2. o.
HL L 10., 2001.1.13. 33. o.
HL C 28., 2000.2.1., 2. o. (Helyesbített változat: HL C 232., 2000.8.12., 19. o.)
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
5
6

feltételek nem teljesülnek — a mezőgazdasági iránymutatások alapján kerül sor.
Indokolt átmeneti rendelkezéseket megállapítani az e rendelet hatálybalépése előtt
nyújtott olyan támogatásokra vonatkozóan, amelyeket a Szerződés 88. cikkének (3)
bekezdésében előírt kötelezettség megsértésével elmulasztottak bejelenteni.
Az elkövetkezendő évek során a mezőgazdaságnak a piac fejlődésével, a
piacpolitikával és a kereskedelmi szabályokkal, a fogyasztói igényekkel és
preferenciákkal, valamint a Közösség bővítésével kapcsolatosan felmerülő új
körülményekhez és további változásokhoz kell alkalmazkodnia. E változások nemcsak
a mezőgazdasági piacokat, hanem általában véve a vidéki térségek helyi gazdaságát is
érintik. A vidékfejlesztési politikának törekednie kell a vidéki térségek
versenyképességének helyreállítására és fokozására, és ennek érdekében hozzá kell
járulnia e térségekben a munkahelyek megőrzéséhez és a munkahelyteremtéshez.
A kis- és középvállalkozások döntő szerepet töltenek be a munkahelyteremtésben és,
általánosabban véve, a társadalmi stabilitás és a gazdasági hajtóerő egyik meghatározó
tényezőjeként működnek. Mindazonáltal fejlődésüket gátolhatja a piac elégtelen
működése. Gyakran nehezen jutnak tőkéhez vagy hitelhez egyes pénzpiacok
kockázatkerülő természete folytán, valamint azért, mert esetleg csak korlátozott
biztosítékokat tudnak nyújtani. Szűkös forrásaik következtében előfordulhat, hogy e
vállalkozások csak korlátozott mértékben juthatnak információhoz, nevezetesen az új
technológiát és a lehetséges piacokat illetően. E megfontolásokra tekintettel az e
rendelettel mentesített támogatásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy elősegítsék a
kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységeinek fejlesztését, feltéve, hogy az
ilyen támogatás nem gyakorol a közös érdekkel ellentétes mértékű káros hatást a
kereskedelmi feltételekre. E fejlesztéseket ösztönözni és támogatni kell a meglévő
szabályok egyszerűsítésével, amennyiben e szabályokat alkalmazni kell a kis- és
középvállalkozásokra.
A mezőgazdasági termékek Közösségen belül történő előállítását, feldolgozását és
forgalmazását elsősorban a kis- és középvállalkozások végzik.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve
hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet5
egyedi állami támogatási szabályokat vezetett be egyes, közösségi finanszírozás nélkül
nyújtott tagállami támogatásban részesülő vidékfejlesztési intézkedésekre
vonatkozóan.
E rendelettel mentesíteni kell minden olyan támogatást, amely megfelel az itt
megállapított követelményeknek, továbbá valamennyi támogatási programot, feltéve,
hogy az azok keretében nyújtható támogatások megfelelnek e rendelet valamennyi
vonatkozó követelményének. A hatékony felügyelet biztosítása és az adminisztráció
egyszerűsítése érdekében — a Bizottság által gyakorolt ellenőrzés gyengítése nélkül
— a támogatási programoknak és a támogatási programokon kívül nyújtott egyedi
támogatásoknak tartalmazniuk kell az e rendeletre való kifejezett hivatkozást.
Az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, valamint az I. mellékletben nem
szereplő egyes termékek reklámozásához nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatásban6 meghatározott reklámtevékenységekkel kapcsolatosan
felmerülő költségekre nyújtott támogatásokat ki kell zárni e rendelet alkalmazási
köréből, és azokra továbbra is csak az említett iránymutatás vonatkozik.
Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a támogatott ágazatban
fellépő versenytorzító hatások lehető legkisebbre csökkentése és e rendelet
HL L 160., 1999.6.26., 80. o.
HL C 252., 2001.9.12., 5. o.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

célkitűzései között, nem mentesíthetők azon egyedi támogatások, amelyek
meghaladnak egy meghatározott legnagyobb összeget, függetlenül attól, hogy az e
rendelettel mentesített támogatási program keretében ítélik-e oda azokat.
E rendelet nem mentesítheti az exporttámogatásokat, illetve az importtermékekkel
szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatásokat. Előfordulhat, hogy az
ilyen támogatások összeegyeztethetetlenek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
keretében a szubvenciókról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás,
illetve a mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodás alapján a Közösség által vállalt
nemzetközi kötelezettségekkel. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, vagy új,
illetve meglévő termékek új piacra való bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy
tanácsadói szolgáltatások költségeire nyújtott támogatás általában véve nem minősül
exporttámogatásnak.
Az esetlegesen versenytorzító hatással járó különbségek megszüntetése, a kis- és
középvállalkozásokat érintő különböző közösségi és nemzeti szintű kezdeményezések
összehangolásának elősegítése, valamint az eljárási kérdések átláthatósága és a
jogbiztonság érdekében a „kis- és középvállalkozások” e rendeletben használt
fogalmának meg kell egyeznie a 70/2001/EK rendeletben megállapítottal.
A Bizottság kialakult gyakorlatával összhangban, és annak biztosítására, hogy a
támogatások arányosak legyenek, és a szükséges összegre korlátozódjanak, a
küszöbértékeket általános szabályként az elszámolható költségek köréhez viszonyított
támogatási intenzitásban, és nem a legnagyobb támogatási összegben kell kifejezni.
Annak meghatározása érdekében, hogy egy adott támogatás e rendelet szerint
összeegyeztethető-e a közös piaccal vagy sem, a támogatási intenzitást és így a
támogatás támogatástartalom formájában kifejezett összegét kell figyelembe venni. A
több részletben kifizetendő támogatás és a kedvezményes kamatozású kölcsön
formájában nyújtott támogatás támogatástartalmának kiszámításához a támogatás
nyújtásának időpontjában érvényes piaci kamatlábakat kell használni. Az állami
támogatásra vonatkozó szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalmazása
érdekében e rendelet alkalmazásában a piaci kamatlábak tekintendők referenciakamatlábnak, feltéve, hogy kedvezményes kamatozású kölcsön esetén a kölcsönt a
szokásos biztosítékok támasztják alá, és az nem jár rendkívüli kockázattal. A
referencia-kamatlábakat a Bizottság időről időre objektív kritériumok alapján
határozza meg, és közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint az
interneten.
A Bizottságnak az agrárszektorban nyújtott állami támogatások értékelésével
kapcsolatosan kialakult gyakorlatával összhangban nem szükséges különbséget tenni a
kisvállalkozások és a középvállalkozások között. Egyes támogatási típusok esetén
indokolt meghatározni az egy kedvezményezettnek nyújtható támogatás legnagyobb
összegét.
A Bizottság tapasztalatának fényében a támogatások felső határát olyan szinten kell
rögzíteni, amely megfelelő egyensúlyt teremt a támogatott ágazatban fellépő
versenytorzító hatások lehető legkisebbre csökkentése, valamint az agrárszektorban
működő kis- és középvállalkozások által folytatott gazdasági tevékenységek
fejlesztésének előmozdítására irányuló célkitűzések között. A Közösség által
finanszírozott támogatási intézkedésekkel fennálló koherencia érdekében a felső
határokat össze kell hangolni a mezőgazdasági iránymutatásokban és az
1257/1999/EK rendeletben rögzített értékekkel.
Indokolt olyan további feltételeket megállapítani, amelyeknek az e rendelettel
mentesített támogatási programoknak, illetve egyedi támogatásoknak eleget kell
tenniük. A beruházási támogatásban részesülő társaságoknak meg kell felelniük az
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(19)

(20)

(21)

életképesség követelményének, valamint az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkében és 26.
cikkének (1) bekezdésében előírt minimumszabályoknak. Számításba kell venni a
közös piaci szervezetek alapján fennálló valamennyi termelési, illetve közösségi
támogatási korlátozást. Tekintettel a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,
a támogatásnak általános szabályként nem lehet kizárólag az a hatása, hogy
folyamatosan vagy időről időre csökkenti a kedvezményezettet szokásosan terhelő
működési költségeket, és arányosnak kell lennie azokkal a hátrányokkal, amelyeket a
Közösség érdekében állónak ítélt társadalmi és gazdasági előnyök biztosítása
érdekében fel kellene számolni. Az olyan egyoldalú állami támogatási intézkedések,
amelyeknek célja egyszerűen a termelők pénzügyi helyzetének javítása, de amelyek
semmilyen módon nem járulnak hozzá az ágazat fejlődéséhez, és különösen az olyan
támogatás, amelynek odaítélésére kizárólag az ár, mennyiség vagy termelési egység,
illetve egységnyi termelőeszköz alapján kerül sor, működési támogatásnak minősül,
amely összeegyeztethetetlen a közös piaccal. Továbbá az ilyen támogatás valószínűleg
zavarólag hat a közös piaci szervezetek mechanizmusainak működésére is. Ezért
indokolt egyes támogatási típusokra korlátozni e rendelet alkalmazási körét.
E rendeletnek az elhelyezkedésre való tekintet nélkül mentesítenie kell a kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokat. A beruházás és a munkahelyteremtés
hozzájárulhat a kedvezőtlen helyzetű, valamint az 1. célkitűzés alá tartozó régiók
gazdasági fejlődéséhez a Közösségen belül. Az ilyen régiókban működő kis- és
középvállalkozásoknak az elhelyezkedésükből fakadó strukturális hátrányokkal és a
méretükből eredő nehézségekkel egyaránt meg kell küzdeniük. Ezért indokolt, hogy a
kedvezőtlen helyzetű, valamint az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban működő kis- és
középvállalkozások javára magasabb felső határokat állapítsanak meg.
A célirányos beruházási támogatásokból eredő torzulások kockázatának
következtében, továbbá annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők szabadon
dönthessenek arról, hogy milyen termékekbe fektetnek be, az e rendelettel mentesített
beruházási támogatások nem korlátozódhatnak meghatározott mezőgazdasági
termékekre. Ez a feltétel nem gátolhatja az egyes tagállamokat abban, hogy kizárjanak
egyes mezőgazdasági termékeket az ilyen támogatások vagy támogatási programok
köréből, nevezetesen olyan esetben, ha nincsenek szokásos piaci értékesítési
lehetőségek. Továbbá egyes beruházástípusokat természetükből eredően ki kell zárni e
rendelet hatálya alól. Egyes ágazatok esetében indokoltak lehetnek a célirányos
beruházási támogatások, és ezért e támogatások mentesíthetők, amennyiben a
környezet védelmével és minőségének javításával, illetve az állattartás higiéniai
körülményeinek vagy az állatok jólétének javításával kapcsolatos egyedi szabályok
végrehajtásának költségeire korlátozódnak. A mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban a mezőgazdasági üzem szintjén
végrehajtott olyan beruházásokat, amelyek nem járnak kapacitásnövekedéssel, és
amelyek elszámolható kiadásainak összege nem éri el az 1257/1999/EK rendelet 7.
cikke alapján megállapított határértéket, a mezőgazdasági termékek előállításával
kapcsolatos beruházásokra vonatkozó szabályok szerint kell vizsgálni. A
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban a
mezőgazdasági üzem szintjén végrehajtott olyan beruházásokat, amelyek a termelési
kapacitás növekedésével járnak, és/vagy amelyek elszámolható kiadásainak összege
meghaladja az 1257/1999/EK rendelet 7. cikke alapján megállapított határértéket, a
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokra vonatkozó szabályok szerint kell vizsgálni.
Amennyiben a támogatás odaítélésére a Közösség szintjén újonnan bevezetett
előírásokhoz való alkalmazkodás céljából kerül sor, a tagállamok nem
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

hosszabbíthatják meg a mezőgazdasági termelők részére biztosított adaptációs
időszakot az ilyen szabályok végrehajtásának elhalasztásával. Ezért egyértelműen meg
kell állapítani azt az időpontot, amelytől az új jogszabályok már nem tekinthetők
újonnan bevezetettnek.
A mezőgazdasági termelőknek gyakran kínálnak kedvezményes díjszabású
szolgáltatásokat a mezőgazdasági termelők által nem szabadon választható társaságok.
Annak megakadályozására, hogy ilyen esetben a szolgáltató — és ne a mezőgazdasági
termelő — részesüljön támogatásban, továbbá annak biztosítására, hogy a
mezőgazdasági termelő a versenyképes áron elérhető legjobb szolgáltatást kapja,
általában gondoskodni kell arról, hogy az ilyen szolgáltatók kiválasztására és
díjazására piaci elvek szerint kerüljön sor. Mindazonáltal egyes szolgáltatások —
nevezetesen az ellenőrzések — esetében, továbbá a szolgáltatás jellegéből vagy a
szolgáltatásnyújtás jogalapjából eredően előfordulhat olyan helyzet, hogy csak
egyetlen szolgáltató áll rendelkezésre.
A mezőgazdasággal kapcsolatos egyes tanácsi rendeletek meghatározott engedélyezési
eljárást írnak elő a tagállamok által — gyakran közösségi finanszírozással egybekötve
vagy annak kiegészítéseként — nyújtott támogatások kifizetésére vonatkozóan.
Mindazonáltal az ilyen rendelkezések általában nem mentesítenek a Szerződés 88.
cikke szerinti bejelentési kötelezettség alól, amennyiben az adott támogatás megfelel a
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek. Mivel az
említett rendeletek egyértelműen meghatározzák az ilyen támogatásokra vonatkozó
feltételeket, és/vagy ezeket az intézkedéseket e rendeletek meghatározott
rendelkezései szerint kell közölni a Bizottsággal, nincs szükség a Szerződés 88.
cikkének (3) bekezdésén alapuló további külön bejelentésre annak érdekében, hogy a
Bizottság elvégezhesse az ilyen jellegű intézkedések értékelését. A jogbiztonság
céljából e rendeletben hivatkozni kell az említett rendelkezésekre, és ezért nem
szükséges a Szerződés 88. cikke alapján bejelenteni az ilyen jellegű intézkedéseket,
amennyiben előzetesen biztosítható, hogy kizárólag kis- és középvállalkozások
részesülnek ilyen támogatásban.
Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás minden esetben szükséges legyen és
ösztönzőleg hasson egyes tevékenységek fejlesztésére, e rendelet nem mentesítheti az
olyan tevékenységhez nyújtott támogatást, amelyre a kedvezményezett kizárólag piaci
feltételek mellett is vállalkozna. Nem nyújtható visszamenőleges támogatás olyan
tevékenységhez, amelyet a kedvezményezett már elvégzett.
E rendelet nem mentesítheti az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében más
állami támogatással — a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok által odaítélt
támogatásokat is ideértve — vagy az 1257/1999/EK rendelet keretében odaítélt állami
támogatással vagy közösségi támogatással halmozott támogatásokat, amennyiben az
így halmozott összeg meghaladja az e rendeletben meghatározott egyes
küszöbértékeket.
Az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében a 994/98/EK rendelet 3.
cikkével összhangban indokolt olyan szabványos formátum létrehozása, amelyben a
tagállamok összefoglaló információt közölnek a Bizottsággal az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való közzététel céljából minden olyan esetben, amikor támogatási
program megvalósítására vagy ilyen programon kívüli egyedi támogatás nyújtására
kerül sor e rendelet végrehajtása során. Ugyanezen okokból indokolt szabályokat
létrehozni a tagállamok által az e rendelet alapján mentesített támogatásokról
vezetendő nyilvántartást illetően. A tagállamok által a Bizottságnak benyújtandó éves
jelentés céljából szükséges, hogy a Bizottság kialakítsa ennek egyedi követelményeit.
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(27)

(28)

Tekintettel a szükséges technológia széles körű rendelkezésre állására, az összefoglaló
információt és az éves jelentést számítógépes formában kell elkészíteni.
Egy tagállam e rendeletben megállapított jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása
lehetetlenné teheti a Bizottság számára, hogy elvégezhesse a Szerződés 88. cikkének
(1) bekezdésén alapuló ellenőrzési feladatát, és különösen annak felmérését, hogy az e
rendelettel mentesített támogatások kumulatív gazdasági hatása a közös érdekkel
ellentétes mértékű káros hatást gyakorol-e a kereskedelem feltételeire. Az állami
támogatások kumulatív hatásának értékelése különösen szükséges abban az esetben,
ha ugyanaz a kedvezményezett több forrásból is részesülhet támogatásban, ami egyre
gyakrabban fordul elő a mezőgazdaságban. Ezért rendkívül fontos, hogy az e rendelet
szerinti támogatások nyújtása előtt az egyes tagállamok mielőbb megfelelő
információt bocsássanak a Bizottság rendelkezésére.
Tekintettel a Bizottság e téren szerzett tapasztalataira és különösen az állami
támogatási politika felülvizsgálatának általában szükséges gyakoriságára, indokolt
korlátozni e rendelet alkalmazásának időtartamát. Amennyiben e rendelet anélkül jár
le, hogy hatályát meghosszabbítanák, az e rendelettel már mentesített támogatási
programok további hat hónapig mentesek maradnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. FEJEZET
ALKALMAZÁSI KÖR, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS FELTÉTELEK
1. cikk
Alkalmazási kör
(1)
Ezt a rendeletet a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával vagy
forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra kell
alkalmazni.
(2)
Ez a rendelet nem alkalmazható:
a)
az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, valamint az I. mellékletben nem
szereplő egyes termékek reklámozásához nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatásban meghatározott reklámtevékenységekkel kapcsolatosan
felmerülő költségekre nyújtott támogatásokra;
b)
az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékeknek az I. mellékletben nem
szereplő termékké való feldolgozásához nyújtott támogatásokra.
(3)
E rendelet nem alkalmazható az olyan egyedi beruházások támogatására, amelyek
elszámolható kiadásai meghaladják a 12,5 millió EUR-t, vagy amelyek esetében a támogatás
tényleges összege több mint 6 millió EUR. Az ilyen támogatásokat külön kell bejelenteni a
Bizottságnak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban.
(4)
E rendelet 16. cikke a) pontjának sérelme nélkül, e rendelet nem alkalmazható:
a)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatásra, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat létrehozásához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül
kapcsolatos támogatásra;
b)
importárukkal szemben hazai termékek használatától függő támogatásra.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1.
„támogatás”: a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében megállapított valamennyi
kritériumnak megfelelő intézkedés;
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

7
8
9
10

„mezőgazdasági termék”:
a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a 104/2000/EK tanácsi rendelet7
alkalmazási körébe tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével;
b) a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek);
c) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek, az 1898/87/EGK tanácsi
rendelet8 3. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;
„mezőgazdasági termék feldolgozása”: mezőgazdasági terméken végrehajtott olyan
művelet, ahol a művelet eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági
terméknek minősül;
„kis- és középvállalkozások” (KKV): a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében
meghatározottak szerinti vállalkozások;
„bruttó támogatási intenzitás”: a projekt elszámolható költségeinek százalékában
kifejezett támogatási összeg. Valamennyi felhasznált számadatot a közvetlen adók
levonása előtt kell figyelembe venni. Amennyiben a támogatást nem vissza nem
térítendő támogatás formájában nyújtják, a támogatás összege a támogatás
támogatástartalmának felel meg. A több részletben folyósított támogatást a támogatás
nyújtásának időpontjában fennálló értékre kell diszkontálni. A diszkontáláshoz és a
kedvezményes kamatozású kölcsön formájában nyújtott támogatás összegének
kiszámításához használt kamatláb a támogatás nyújtásának időpontjában
alkalmazandó referencia-kamatláb;
„minőségi termék”: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból
(EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet
módosításáról szóló 1783/2003/EK tanácsi rendelet9 24b. cikkének (2), illetve (3)
bekezdésében megállapított kritériumoknak megfelelő termék;
„természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek”: olyan időjárási
viszonyok — így például fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály —, amelyek kedvezőtlen
helyzetű térségekben a szokásos termés 20%-át, egyéb térségekben pedig 30%-át
elpusztítják;
„kedvezőtlen helyzetű térségek”: a tagállamok által az 1257/1999/EK rendelet 17.
cikke alapján meghatározott térségek;
„az 1. célkitűzés alá tartozó régiók”: az 1260/1999/EK tanácsi rendelet10 3. cikkében
említett régiók;
„a környezettel, a higiéniával és az állatjóléttel kapcsolatban újonnan bevezetett
minimumszabályok”:
a) olyan szabályok esetén, amelyek nem írnak elő átmeneti időszakot, azok a
szabályok, amelyeket a beruházás tényleges megkezdése előtt legfeljebb két évvel
kötelezővé kell tenni a gazdasági szereplők számára; vagy
b) olyan szabályok esetén, amelyek átmeneti időszakot írnak elő, azok a szabályok,
amelyeket a beruházás tényleges megkezdését követően kötelezővé kell tenni a
gazdasági szereplők számára;
„fiatal mezőgazdasági termelők”: az 1257/1999/EK rendelet 8. cikkében
meghatározottak szerinti, mezőgazdasági terméket előállító termelők;
„termelői csoport”: olyan csoport, amelyet azzal a céllal hoznak létre, hogy tagjai
termelését és kibocsátását a közös piaci szervezetek célkitűzéseinek keretein belül —
különösen a kínálat koncentrációja révén — közösen a piac követelményeihez
igazítsa;
HL L 17., 2000.1.21., 22. o.
HL L 182., 1987.7.3., 36. o.
HL L 270., 2003.10.21., 70. o.
HL L 161., 1999.6.26., 1. o.
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13.
14.

„termelői szövetség”: olyan elismert termelői csoportokból álló szövetség, amely
nagyobb léptékben ugyanazokat a célkitűzéseket követi;
„a TSE- és BSE-vizsgálatok költségei”: minden költség, beleértve az egyes fertőző
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet11 X. mellékletének C. fejezetével
összhangban végzett vizsgálatokhoz szükséges mintákhoz való vizsgálati készletnek,
valamint a minták levételének, szállításának, vizsgálatának, tárolásának és
megsemmisítésének költségeit.

3. cikk
A mentesítés feltételei
(1)
Az a támogatási programon kívüli egyedi támogatás, amely megfelel e rendelet
valamennyi feltételének, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében
előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a 19. cikk (1) bekezdésében előírt
összefoglaló információt benyújtották, és a támogatás kifejezetten utal e rendeletre,
hivatkozva annak címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére.
(2)
Az e rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő támogatási program
a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös
piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy:
a)
az ilyen program keretében odaítélhető támogatások megfelelnek az e rendeletben
meghatározott valamennyi feltételnek;
b)
a program kifejezetten utal e rendeletre, hivatkozva annak címére, és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetésére.
c)
a 19. cikk (1) bekezdésében előírt összefoglaló információt benyújtották.
(3)
A (2) bekezdésben említett program alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke
(3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a
közvetlenül nyújtott támogatás megfelel e rendelet valamennyi feltételének.
2. FEJEZET
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
4. cikk
Gazdaságokban végrehajtott beruházás
(1)
A Közösségen belüli gazdaságokban mezőgazdasági termékek előállítása,
feldolgozása és forgalmazása céljából végrehajtott beruházáshoz nyújtott támogatás a
Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal,
és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól,
feltéve, hogy megfelel a (2)–(10) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2)
A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a)
kedvezőtlen helyzetű térségekben a támogatható beruházás 50%-át;
b)
egyéb régiókban a támogatható beruházás 40%-át.
Fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt éven belül
végrehajtott beruházás esetén a támogatás megengedett legnagyobb mértéke 60%-ra nő
kedvezőtlen helyzetű térségekben, és 50%-ra egyéb régiókban.
11
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Amennyiben a beruházás a környezet védelmével és minőségének javításával, illetve az
állattartás higiéniai körülményeinek vagy az állatok jólétének javításával kapcsolatos
többletköltségeket eredményez, az első albekezdés a) és b) pontjában említett 50%-os és 40%os legnagyobb megengedett támogatási mérték 25, illetve 20 százalékponttal növelhető. E
többlettámogatás csak olyan beruházásra nyújtható, amely meghaladja a hatályos közösségi
minimumkövetelményeket, vagy amelynek célja újonnan bevezetett minimumszabályok
betartásának biztosítása. A többlettámogatás a szükséges elszámolható többletköltségekre
korlátozódik, és nem alkalmazható olyan beruházásra, amely a termelési kapacitás
növekedését eredményezi.
(3)
A beruházásnak a következő célkitűzések legalább egyikére kell irányulnia:
a)
a termelési költségek csökkentése;
b)
a termelés hatékonyságának javítása és a termelés átcsoportosítása;
c)
minőségjavítás;
d)
a természeti környezet, valamint a higiéniai körülmények és az állatjólét megóvása és
minőségének javítása;
e)
a mezőgazdasági üzemben folyó tevékenységek diverzifikációjának előmozdítása.
(4)
Az elszámolható kiadások közé tartoznak az alábbiak:
a)
ingatlan építése, megszerzése vagy fejlesztése;
b)
új gépek és berendezések — ideértve a számítógépes szoftvereket is — vásárlása vagy
lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig; a bérleti szerződéssel kapcsolatos
egyéb költségek (adó, a bérbeadó haszonkulcsa, refinanszírozási költségek, általános
költségek, biztosítási díjak stb.) nem minősülnek elszámolható kiadásnak;
c)
az olyan általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a
megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek
megszerzése, az a) és a b) pontban említett kiadások 12%-áig.
Az első albekezdés b) pontjától eltérve, kellően indokolt esetben a használt berendezés
vásárlása is elszámolható kiadásnak minősül, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
a)
a berendezés eladója nyilatkozat formájában megerősíti a berendezés pontos eredetét,
valamint azt, hogy még nem nyújtottak arra sem nemzeti, sem közösségi támogatást;
b)
a berendezés megvásárlása különösen előnyös a beruházási program, illetve a projekt
szempontjából, vagy rendkívüli körülmények teszik szükségessé (például nem áll
rendelkezésre új berendezés kellő időben, és ezáltal veszélybe kerül a projekt tervezett
megvalósítása);
c)
a beruházással járó költségek, és ezáltal a támogatás összegének csökkentése azonos
berendezés újonnan történő megvásárlásának költségéhez képest, megfelelő költséghaszon arány fenntartása mellett;
d)
a megszerzett használt berendezés rendelkezik a projekt követelményeinek
megvalósításához szükséges műszaki és/vagy technológiai jellemzőkkel.
(5)
Támogatás csak olyan, gazdaságilag életképes gazdaságoknak nyújtható, amelyek
megfelelnek az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkében megállapított kritériumoknak.
Támogatás nyújtható abból a célból, hogy a kedvezményezett képes legyen eleget tenni a
környezettel, a higiéniával és az állatjóléttel kapcsolatosan újonnan bevezetett
minimumszabályoknak.
Az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkében megállapított kritériumoknak való megfelelés
értékelését az ilyen értékelésre képesítéssel rendelkező közigazgatási szervnek vagy független
harmadik személynek kell az egyes vállalkozások szintjén elvégeznie. A támogatási program
létrehozására vonatkozó szabályoknak, illetve az ilyen programon kívüli egyedi támogatás
odaítéléséről szóló határozatnak kell megállapítania ezen értékelés elvégzésének módját.
(6)
Kellő bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia arra vonatkozóan, hogy a jövőben
fennállnak szokásos piaci értékesítési lehetőségek az adott termékek számára. Ennek
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értékelését az egyes tagállamok által meghatározott megfelelő szinten kell elvégezni az
érintett termékek, a beruházás típusa, valamint a meglévő és a tervezett kapacitások
tekintetében. A szokásos piaci értékesítési lehetőségeket ilyen értékelésre képesítéssel
rendelkező közigazgatási szervnek vagy a támogatás kedvezményezettjétől független
harmadik személynek kell elvégeznie. A támogatási program létrehozására vonatkozó
szabályoknak kell megállapítaniuk ezen értékelés elvégzésének módját. Az értékelést friss
adatok alapján kell végezni, és közzé kell tenni.
(7)
Nem nyújtható támogatás a közös piaci szervezetek létrehozásáról szóló tanácsi
rendeletekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegésével még akkor sem, ha az
ilyen tiltások és korlátozások csak a közösségi támogatásokra vonatkoznak.
(8)
A környezet védelmével és minőségének javításával, illetve az állattartás higiéniai
körülményeinek vagy az állatok jólétének javításával kapcsolatos meghatározott szabályok
végrehajtásának költségeire korlátozott támogatás kivételével a támogatás nem korlátozódhat
meghatározott mezőgazdasági termékekre. Nem nyújtható támogatás az alábbiakra:
a)
a termelési kapacitás növekedését eredményező beruházás, amennyiben a
mezőgazdasági üzem kapacitásának növekedése eléri állattenyésztés esetén a
számosállat-egységben, növénytermesztés esetében pedig a megművelt terület
nagyságában mért 20%-ot;
b)
termelési jogok, állatok, földterület — az építési célra szánt terület kivételével —,
valamint növények, illetve növénytelepítési jog megvásárlása;
c)
egyszerű állománypótló beruházások.
(9)
Az elszámolható kiadások legnagyobb megengedett összege nem haladhatja meg az
érintett tagállam által az 1257/1999/EK rendelet 7. cikkével összhangban a teljes támogatható
beruházásra megállapított határt. Minden egyes támogatási program esetében közölni kell ezt
a határt.
(10) Nem nyújtható támogatás az alábbiakra:
a)
tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítása és forgalmazása;
b)
a cukorágazatban végzett feldolgozó és forgalmazási tevékenységek.
5. cikk
A hagyományos tájkép és épületek megőrzése
(1)
A hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87.
cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2)
A gazdaságok területén található, nem termelési célt szolgáló kulturális örökségek, így
például a régészeti vagy történelmi jellegzetességek megőrzésére irányuló beruházások vagy
jelentős munkálatok tekintetében felmerülő költségek tényleges összege 100%-ának erejéig
nyújtható támogatás. Az ilyen költségek évi 10 000 EUR összeghatárig magukban
foglalhatják a mezőgazdasági termelő vagy alkalmazottai által végzett munkáért járó
méltányos ellentételezést is.
(3)
A mezőgazdasági üzemek területén található, termelőeszköz — így például gazdasági
épület — kulturális örökség jellegének megőrzésére irányuló beruházások vagy jelentős
munkálatok tekintetében felmerülő költségek tényleges összege 60%-áig, illetve kedvezőtlen
helyzetű térségekben azok 75%-áig nyújtható támogatás, feltéve, hogy a beruházás nem
eredményezi a mezőgazdasági üzem termelési kapacitásának növekedését.
A termelési kapacitás növekedése esetén a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított beruházási
támogatási mértékek alkalmazandók a szokásos korszerű anyagok felhasználásával végzett
megfelelő munkálatokból eredő elszámolható kiadások tekintetében. További támogatás
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nyújtható az épület kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos
anyagok felhasználásával járó többletköltségek 100%-áig.
6. cikk
Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése
(1)
A gazdasági épületek áthelyezéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
közérdekből történik, és megfelel a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
Az e cikk alapján nyújtott támogatás indokául felhozott közérdek fogalmát az egyes
tagállamok vonatkozó rendelkezései határozzák meg.
(2)
Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés pusztán meglévő létesítmények
lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből áll, a támogatás a ténylegesen felmerülő
költségek 100%-áig terjedhet.
(3)
Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés eredményeként a mezőgazdasági
termelő korszerűbb létesítményekhez jut, legalább 60%-kal, illetve kedvezőtlen helyzetű
térségekben legalább 50%-kal hozzá kell járulnia az áthelyezés nyomán az adott
létesítmények értékében bekövetkező növekedéshez. Amennyiben a kedvezményezett fiatal
mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 55%, illetve 45%.
(4)
Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés a termelési kapacitás növekedését
eredményezi, a kedvezményezett részéről a kapacitásnövekedéssel kapcsolatos kiadásokhoz
teljesítendő hozzájárulás mértéke legalább 60%, illetve kedvezőtlen helyzetű térségekben
50%. Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke
legalább 55%, illetve 45%.
7. cikk
Feldolgozási és forgalmazási beruházás
(1)
A mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására irányuló beruházáshoz
nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében
előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy megfelel a (2)–(7) bekezdésben
meghatározott feltételeknek.
(2)
A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a)
az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban a támogatható beruházás 50%-át;
b)
egyéb régiókban a támogatható beruházás 40%-át.
(3)
Az elszámolható kiadások közé tartoznak az alábbiak:
a)
ingatlan építése, megszerzése vagy fejlesztése;
b)
új gépek és berendezések — ideértve a számítógépes szoftvereket is — vásárlása vagy
lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig; a bérleti szerződéssel kapcsolatos
egyéb költségek (adó, a bérbeadó haszonkulcsa, refinanszírozási költségek, általános
költségek, biztosítási díjak stb.) nem minősülnek elszámolható kiadásnak;
c)
az olyan általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a
megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek
megszerzése, az a) és a b) pontban említett kiadások 12%-áig.
Az első albekezdés b) pontjától eltérve, kellően indokolt esetben a használt berendezés
vásárlása is elszámolható kiadásnak minősül, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
a)
a berendezés eladója nyilatkozat formájában megerősíti a berendezés pontos eredetét,
valamint azt, hogy még nem nyújtottak arra sem nemzeti, sem közösségi támogatást;
b)
a berendezés megvásárlása különösen előnyös a beruházási program, illetve a projekt
szempontjából, vagy rendkívüli körülmények teszik szükségessé (például nem áll
rendelkezésre új berendezés kellő időben, és ezáltal veszélybe kerül a projekt tervezett
megvalósítása);
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c)

a beruházással járó költségek, és ezáltal a támogatás összegének csökkentése azonos
berendezés újonnan történő megvásárlásának költségéhez képest, megfelelő költséghaszon arány fenntartása mellett;
d)
a megszerzett használt berendezés rendelkezik a projekt követelményeinek
megvalósításához szükséges műszaki és/vagy technológiai jellemzőkkel.
(4)
Támogatás csak olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek bizonyíthatóan
megfelelnek az 1257/1999/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében megállapított
kritériumoknak.
Támogatás nyújtható abból a célból, hogy a kedvezményezett képes legyen eleget tenni a
környezettel, a higiéniával és az állatjóléttel kapcsolatosan újonnan bevezetett
minimumszabályoknak.
Az 1257/199/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében megállapított kritériumoknak való
megfelelés értékelését az ilyen értékelésre képesítéssel rendelkező közigazgatási szervnek
vagy független harmadik személynek kell az egyes vállalkozások szintjén elvégeznie. A
támogatási program létrehozására vonatkozó szabályoknak kell megállapítaniuk ezen
értékelés elvégzésének módját.
(5)
Kellő bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia arra vonatkozóan, hogy a jövőben
fennállnak szokásos piaci értékesítési lehetőségek az adott termékek számára. Ennek
értékelését az egyes tagállamok által meghatározott megfelelő szinten kell elvégezni az
érintett termékek, a beruházás típusa, valamint a meglévő és a tervezett kapacitások
tekintetében. A szokásos piaci értékesítési lehetőségeket ilyen értékelésre képesítéssel
rendelkező közigazgatási szervnek vagy a támogatás kedvezményezettjétől független
harmadik személynek kell elvégeznie. A támogatási program létrehozására vonatkozó
szabályoknak kell megállapítaniuk ezen értékelés elvégzésének módját. Az értékelést friss
adatok alapján kell végezni, és közzé kell tenni.
(6)
Nem nyújtható támogatás a közös piaci szervezetek létrehozásáról szóló tanácsi
rendeletekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegésével még akkor sem, ha az
ilyen tiltások és korlátozások csak a közösségi támogatásokra vonatkoznak.
(7)
A támogatás nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre,
mindazonáltal nem nyújtható támogatás az alábbiakra:
a)
tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítása és forgalmazása;
b)
a cukorágazatban végzett feldolgozó és forgalmazási tevékenységek.
8. cikk
Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás
A fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87.
cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, az alábbi
feltételek alapján:
a)
teljesülnek az 1257/1999/EK rendelet 7. és 8. cikkében megállapított kritériumok;
b)
az 1257/1999/EK rendelet szerint és az e cikken alapuló állami támogatás formájában
nyújtott kombinált támogatás nem haladja meg az említett rendelet 8. cikkének (2)
bekezdésében előírt felső határt.
9. cikk
Korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás
A korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, az alábbi
feltételek alapján:
a)
teljesülnek az 1257/1999/EK rendelet 10., 11. és 12. cikkében megállapított
kritériumok;
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b)

a kereskedelmi jellegű mezőgazdasági tevékenység állandó jelleggel és véglegesen
megszűnik.
10. cikk
Termelői csoportoknak nyújtott támogatás
(1)
A termelői csoportok vagy termelői szövetségek tevékenységének megkezdéséhez
nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében
előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy megfelel a (2)–(9) bekezdésben
meghatározott feltételeknek.
(2)
Az alábbiak részesülhetnek az (1) bekezdésben említett támogatásban, feltéve, hogy az
érintett tagállam jogszabályai alapján pénzügyi támogatásra jogosultak:
a)
mezőgazdasági termékek előállításában részt vevő termelői csoportok és termelői
szövetségek; és/vagy
b)
eredet- és minőségmegjelölések közösségi joggal összhangban történő használatának
felügyeletéért felelős termelői szövetségek.
A termelői csoport vagy szövetség belső szabályaiban kötelezni kell a tagokat arra, hogy
termékeik forgalmazását az adott csoport, illetve szövetség által a kínálatra és a forgalomba
hozatalra vonatkozóan megállapított szabályokkal összhangban végezzék.
Ezek a szabályok megengedhetik, hogy termékeik valamely hányadát közvetlenül maguk a
termelők forgalmazhassák. A csoportba vagy szövetségbe belépő termelők részére elő kell
írni, hogy legalább három évig fenntartsák tagságukat, és legalább 12 hónappal előre jelezzék
kilépési szándékukat. Továbbá közös termelési szabályokat kell előírniuk, különösen a
termékminőséget és a biogazdálkodást illetően, valamint közös szabályokat a termékek
forgalomba hozatalára és a termékinformációra vonatkozóan, különös tekintettel a
betakarításra és a rendelkezésre álló készletekre. Mindazonáltal továbbra is a termelők
felelnek gazdaságuk irányításáért. A termelői csoport vagy szövetség keretében kötött
megállapodásoknak mindenben meg kell felelniük a versenyjog vonatkozó rendelkezéseinek,
különösen a Szerződés 81. és 82. cikkének.
(3)
Az elszámolható kiadások közé tartozhat a megfelelő helyiségek bérlése, irodai
berendezések beszerzése — ideértve a számítógépes hardvert és szoftvereket is —, az
igazgatási személyzet költségei, valamint az általános, jogi és igazgatási költségek.
Amennyiben helyiségek vásárlására kerül sor, a helyiségekkel kapcsolatos elszámolható
kiadások a piaci áron számított bérleti költségek mértékére korlátozódnak.
(4)
A támogatásnak átmenetinek és degresszívnek kell lennie, és nem haladhatja meg az
első évben felmerült elszámolható költségek 100%-át. A támogatás szintjét működési
évenként legalább 20 százalékponttal kell csökkenteni, úgy, hogy az ötödik évben a támogatás
összege az abban az évben ténylegesen felmerült elszámolható kiadások 20%-ára
korlátozódjon.
(5)
Nem nyújtható támogatás az ötödik évet követően felmerülő költségekre, illetve a
termelői szervezet elismerése utáni hetedik évet követően. Ez a rendelkezés nem érinti az
olyan elszámolható kiadásokra nyújtott támogatást, amelyek a kedvezményezett forgalmában
évről évre bekövetkező, legalább 30%-os növekedésre korlátozódnak és abból erednek,
amennyiben az ilyen növekedés új tagok csatlakozásának és/vagy a termékskála bővítésének
eredménye.
(6)
Nem nyújtható támogatás olyan termelői szervezeteknek, mint például a társaságok
vagy a szövetkezetek, amelyek célja egy vagy több gazdaság vezetése, és amelyek ennek
következtében valójában egyedi termelőnek minősülnek.
(7)
Nem nyújtható támogatás egyéb olyan mezőgazdasági szövetségeknek, amelyek a
mezőgazdasági termelés szintjén látnak el különböző feladatokat — mint például a kölcsönös
segítségnyújtás, a gazdaságok tehermentesítése és a gazdaságok irányításával kapcsolatos
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szolgáltatások — az egyes tagjaik gazdaságában anélkül, hogy közösen részt vennének a
kínálat piaci igényekhez történő igazításában.
(8)
Az egyes termelői csoportoknak vagy szövetségeknek e cikk alapján nyújtott
támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t.
(9)
Nem nyújtható támogatás olyan termelői csoport vagy szövetség részére, amelynek
célkitűzései összeegyeztethetetlenek a közös piaci szervezetek létrehozásáról szóló tanácsi
rendeletek bármelyikével.
11. cikk
Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás
(1)
A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások által
fizetendő biztosítási díjhoz nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c)
pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének
(3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy megfelel a (2), (3) és (4)
bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2)
A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a)
a biztosítási díj 80%-át, amennyiben a kötvény csak a természeti csapáshoz
hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk ellen nyújt fedezetet;
b)
a biztosítási díj 50%-át, amennyiben a kötvény az a) pontban említett károk, valamint
a következők ellen nyújt fedezetet:
i. éghajlati jelenségek által okozott egyéb károk; és/vagy
ii. állat-, illetve növénybetegségek által okozott károk.
A természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károkat az
érintett növényi termék adott évi bruttó termésmennyiségének egy szokásos évi bruttó
termésmennyiségével való összehasonlítása alapján kell meghatározni. A bruttó
termésmennyiséget az előző három évi bruttó termésmennyiség átlagának alapján kell
kiszámítani, kizárva minden olyan évet, amelynek során egyéb kedvezőtlen időjárási
viszonyok eredményeképpen kompenzáció fizetésére került sor. Termelőeszközben keletkező
olyan kár esetén, amelynek hatásai több éven át érezhetők, a kedvezőtlen jelenség
előfordulását követő első betakarításnál mért tényleges veszteség ezen albekezdésben
megállapított elvekkel összhangban meghatározandó, szokásos évi termésmennyiséghez
viszonyított százalékos mértékének meg kell haladnia a 10%-ot, és a tényleges kár százalékos
mértéke, valamint a terméskiesés által sújtott évek száma szorzatának meg kell haladnia
kedvezőtlen helyzetű térségekben a 20%-ot, illetve egyéb térségekben a 30%-ot.
(3)
Támogatás olyan biztosítási díjakhoz nyújtandó, amelyek fedezetet tartalmaznak a
természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károkra.
(4)
A támogatás nem képezhet akadályt a biztosítási szolgáltatások belső piacának
működésében. A támogatás nem korlátozódhat egyetlen biztosítótársaság vagy
biztosítótársaságok csoportja által nyújtott biztosításra, vagy köthető olyan feltételhez, hogy a
biztosítási szerződést az érintett tagállamban székhellyel rendelkező társaságnál kell
megkötni.
12. cikk
Birtokrendezéshez nyújtott támogatás
(1)
A mezőgazdasági termékek előállításában részt vevő vállalkozásoknak nyújtott
támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a
közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési
kötelezettség alól, amennyiben e támogatás a birtokrendezés jogi és ügyintézési költségeire —
a felmérés költségeit is beleértve — irányul és korlátozódik, a ténylegesen felmerült költségek
100%-áig.
(2)
Az (1) bekezdés nem vonatkozik a beruházási támogatásra, a földvásárláshoz nyújtott
támogatást is ideértve.
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13. cikk
Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását és forgalmazását ösztönző támogatás
(1)
A minőségi mezőgazdasági termékek előállítását és forgalmazását ösztönző támogatás
a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös
piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési
kötelezettség alól, amennyiben e támogatás a (2) bekezdésben felsorolt elszámolható
költségekre irányul, és megfelel a (3)–(7) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2)
Az alábbi tevékenységek költségeinek fedezésére nyújtható támogatás, amennyiben e
tevékenységek minőségi mezőgazdasági termékek fejlesztésével kapcsolatosak:
a)
piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel és -kialakítással
kapcsolatos költségek 100%-áig, ideértve az eredetmegjelölések elismerése vagy a
különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő közösségi rendeletekkel
összhangban benyújtott kérelem elkészítéséhez nyújtott támogatást;
b)
a minőségbiztosítási rendszerek, mint például az ISO 9000 vagy az ISO 14000,
veszélyelemzésen és kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek,
követőrendszerek, az eredetiséggel és a forgalmazással kapcsolatos szabályok
betartásának biztosítását szolgáló rendszerek, illetve környezetvédelmi ellenőrzési
rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek 100%-áig;
c)
a b) pontban említett rendszerek alkalmazása tekintetében végzett személyzeti
képzéssel kapcsolatos költségek 100%-áig;
d)
elismert tanúsító szervek által minőségbiztosítási és más hasonló rendszerek keretében
végzett előzetes tanúsításáért kivetett díjakkal kapcsolatos költségek 100%-áig;
e)
közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján az illetékes hatóságok által vagy
nevében végzett kötelező ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatos költségek 100%-áig,
kivéve, ha a közösségi jogszabályok értelmében az érintett vállalkozásoknak kell
viselniük az ilyen költségeket;
f)
a 2081/92/EGK12 és a 2082/92/EGK13 tanácsi rendelet szerinti eredetmegjelölések,
illetve a különleges tulajdonság tanúsítványa hitelességét biztosító ellenőrző
rendszerek létrehozását követő első hat év során megtett ellenőrző intézkedésekkel
kapcsolatos költségekre nyújtott átmeneti és degresszív támogatás; a degresszivitás
mértéke legalább 10 százalékpont évente;
g)
a 2092/91/EGK tanácsi rendelet14 keretében alkalmazott biogazdálkodási módszerek
ellenőrzésével kapcsolatosan felmerülő tényleges költségek 100%-áig.
(3)
Támogatást kell nyújtani harmadik személyek, így például az illetékes szabályozó
hatóságok vagy az azok nevében eljáró szervek által vagy nevében, vagy az
eredetmegjelölések, biogazdálkodásra utaló címkék, illetve minőségmegjelölések
ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős független szervezetek által végrehajtott ellenőrzés
tekintetében, feltéve, hogy az ilyen megjelölések és címkék összhangban vannak a közösségi
jogszabályokkal.
(4)
Nem nyújtható támogatás a mezőgazdasági termelő vagy a gyártó által végzett
ellenőrzés költségeire, vagy amennyiben a közösségi jogszabályok szerint az ellenőrzéssel
kapcsolatos költségeket magának a termelőnek kell viselnie, a díjak tényleges mértékének
meghatározása nélkül.
(5)
A (2) bekezdés alapján nyújtott állami támogatás teljes összege egy hároméves
időszak során nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t kedvezményezettenként. A támogatás
összegének kiszámítása céljából az említett bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat igénybe
vevő személy minősül a kedvezményezettnek.
12
13
14

HL L 208., 1992.7.24., 1. o.
HL L 208., 1992.7.24., 9. o.
HL L 198., 1991.7.22., 1. o.
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(6)
A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhetőnek kell
lennie az érintett területen valamennyi jogosult számára. Amennyiben a (2) bekezdésben
felsorolt szolgáltatások nyújtását termelői csoport vagy a mezőgazdaságban működő más,
kölcsönös segítségnyújtási szervezet végzi, az ilyen csoportban vagy szervezetben való tagság
nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező
személyek által az érintett csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő hozzájárulás
mértékének a szolgáltatásnyújtás arányos költségeire kell korlátozódnia.
(7)
Amennyiben a szolgáltatás kedvezményezettje nem választhatja meg szabadon a (2)
bekezdésben felsorolt szolgáltatást nyújtó felet, — kivéve, ha a szolgáltatás jellegére, illetve
az adott szolgáltatás nyújtásának jogalapjára tekintettel csak egyetlen szolgáltató áll
rendelkezésre — a szolgáltatót piaci elvek alapján, megkülönbözetéstől mentes módon, és
szükség esetén a közösségi jogszabályokkal összhangban lévő pályázati eljárás, és
mindenképpen olyan mértékű nyilvánosság útján kell kiválasztani és díjazni, amely biztosítja,
hogy kellő versenyhelyzet alakuljon ki a szolgáltatás piacán, és amely lehetővé teszi a
közbeszerzési szabályok pártatlanságának felülvizsgálatát.
14. cikk
Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban
(1)
A támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében
előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben e támogatás a technikai segítségnyújtás (2)
bekezdésben felsorolt elszámolható költségeire irányul, és megfelel a (3), (4) és (5)
bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2)
Az alábbi elszámolható költségekre nyújtható támogatás:
a)
mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági dolgozók oktatása és szakképzése
tekintetében:
i. a szakképzési program szervezésének költségei;
ii. a résztvevők utazási és ellátási költségei;
iii. a mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági dolgozó távolléte során
szükséges helyettesítéssel kapcsolatos költségek;
b)
a mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítés tekintetében, a
mezőgazdasági termelő, annak társa, illetve valamely mezőgazdasági dolgozó
betegsége vagy szabadsága következtében szükséges helyettesítéssel kapcsolatban
felmerülő tényleges költségek;
c)
tanácsadási szolgáltatások tekintetében az olyan szolgáltatások díjai, amelyek nem
minősülnek folyamatos vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem
kapcsolódnak a vállalkozás olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres
adó-tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység;
d)
versenyek, kiállítások és vásárok szervezése és az azokon való részvétel tekintetében:
i.
részvételi díjak;
ii.
utazási költségek;
iii.
kiadványokkal kapcsolatos költségek;
iv.
kiállítási helyiségek bérleti díja.
(3)
A (2) bekezdés alapján nyújtott állami támogatás teljes összege egy hároméves
időszak során nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t kedvezményezettenként, vagy az
elszámolható költségek 50%-át, attól függően, hogy melyik a nagyobb. A támogatás
összegének kiszámítása céljából a technikai segítségnyújtást igénybe vevő személy minősül a
kedvezményezettnek.
(4)
A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhetőnek kell
lennie az érintett területen működő valamennyi jogosult számára. Amennyiben a technikai
segítségnyújtást termelői csoport vagy a mezőgazdaságban működő más kölcsönös
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segítségnyújtási szervezet végzi, az ilyen csoportban vagy szervezetben való tagság nem lehet
feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személyek által az
érintett csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő hozzájárulás mértékének a
szolgáltatásnyújtás költségeire kell korlátozódnia.
(5)
Amennyiben a szolgáltatás kedvezményezettje nem választhatja meg szabadon a
technikai segítséget nyújtó felet, az ilyen szolgáltatót piaci elvek alapján, megkülönböztetéstől
mentes módon, és szükség esetén a közösségi jogszabályokkal összhangban lévő pályázati
eljárás, és mindenképpen olyan mértékű nyilvánosság útján kell kiválasztani és díjazni, amely
biztosítja, hogy kellő versenyhelyzet alakuljon ki a szolgáltatás piacán, és amely lehetővé
teszi a közbeszerzési szabályok pártatlanságának felülvizsgálatát.
15. cikk
Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás
Az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott alábbi támogatás a
Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal,
és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól.
a)
törzskönyv létrehozásával és vezetésével közvetlenül kapcsolatos igazgatási költségek
100%-áig nyújtott támogatás;
b)
állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének meghatározása
céljából harmadik személyek által vagy nevében végzett vizsgálatokkal kapcsolatos
költségek 70%-áig nyújtott támogatás, az állatállomány tulajdonosa által végzett
ellenőrzések és a rendszeres tejminőség-vizsgálatok kivételével;
c)
állattenyésztési központokban végrehajtott beruházások és az egyes mezőgazdasági
üzemek szintjén bevezetett innovatív állattenyésztési technikák és eljárások
tekintetében a 4. cikkben felsorolt elszámolható költségek 40%-áig nyújtott támogatás,
a mesterséges termékenyítés bevezetésével, illetve végrehajtásával kapcsolatos
költségek kivételével;
d)
a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos költségek 100%-áig nyújtott támogatás.
Mindazonáltal az emberi fogyasztás céljából levágott szarvasmarhafélék kötelező
BSE-vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban foglaló közvetlen
és közvetett támogatások teljes összege nem haladhatja meg a 40 EUR-t
vizsgálatonként. Ez az összeg a vizsgálat teljes költségére vonatkozik, amely magában
foglalja: a vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szállítását,
vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. A vizsgálat elvégzésének kötelezettsége
közösségi vagy nemzeti jogszabályokon egyaránt alapulhat.
A TSE-próbával kapcsolatos költségekre nyújtandó állami támogatás azon gazdasági
szereplőnek jár, amelynek létesítményében a vizsgálati mintát le kell venni.
Mindazonáltal az ilyen állami támogatással kapcsolatos ügyvitel megkönnyítése
érdekében a támogatás a laboratóriumnak is folyósítható, feltéve, hogy az állami
támogatás teljes összegét átadják az érintett gazdasági szereplőnek. A közvetlenül
vagy közvetve azon gazdasági szereplőnek nyújtott állami támogatásnak, amelynek
létesítményében a vizsgálati minta levételére sor kerül, tükröződnie kell az e gazdasági
szereplő által megfelelően alacsonyabb szinten megállapított árban.
16. cikk
Egyes tanácsi rendeletekben előírt támogatások
A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott alábbi támogatás a Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól:
a)
a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 1999. december 14-i 2702/1999/EK
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b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)

tanácsi rendeletben15, és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésében megállapított
valamennyi feltételnek megfelelő tagállami hozzájárulások;
a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával
kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. december 19-i 2826/2000/EK tanácsi
rendeletben16, és különösen annak 9. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított
valamennyi feltételnek megfelelő tagállami hozzájárulások;
a tagállamok által az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az
ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben17, és
különösen annak 13. cikke (4) bekezdésében megállapított valamennyi feltételnek
megfelelően nyújtott támogatások;
a tagállamok által a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i
1255/1999/EK tanácsi rendeletben18, és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésében
megállapított valamennyi feltételnek megfelelően nyújtott támogatások;
a tagállamok által a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999.
május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletben19, és különösen annak 6. cikke (5)
bekezdésében és 14. cikkében megállapított valamennyi feltételnek megfelelően
nyújtott támogatások;
a tagállamok által a marhahúspiacra alkalmazandó kivételes támogatási intézkedések
elfogadásáról szóló, 2000. december 18-i 2777/2000/EK bizottsági rendelet20 3. és 4.
cikkével összhangban nyújtott támogatások;
a tagállamok által az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási
rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendelet21 6.
cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban nyújtott támogatások;
a tagállamok által a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996.
október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet22 15. cikkének (6) bekezdésével összhangban
nyújtott támogatások.

3. FEJEZET
KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. cikk
A támogatás nyújtását megelőző lépések
(1)
Támogatás támogatási program keretében csak a megfelelő támogatási program e
rendelettel összhangban való létrehozását és közzétételét követően végrehajtott tevékenység,
illetve szolgáltatás tekintetében nyújtható ahhoz, hogy e rendelet alapján mentesíthető legyen.
Amennyiben a támogatási program automatikus jogot teremt a támogatásra anélkül, hogy
további intézkedésre lenne szükség a közigazgatás szintjén, maga a támogatás csak a
támogatási program e rendelettel összhangban való létrehozását és közzétételét követően
folyósítható.
Amennyiben a támogatási program előírása szerint kérelmet kell benyújtani az érintett
illetékes hatósághoz, maga a támogatás csak az alábbi feltételek teljesülését követően
folyósítható:
a)
a támogatási programot e rendelettel összhangban létrehozták és közzétették;
15
16
17
18
19
20
21
22

HL L 327., 1999.12.21., 7. o.
HL L 328., 2000.12.23., 2. o.
HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
HL L 160., 1999.6.26., 48. o.
HL L 160., 1999.6.26., 21. o.
HL L 321., 2000.12.19., 47. o.
HL L 160., 1999.6.26., 1. o.
HL L 297., 1996.11.21., 1. o.
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b)
c)

megfelelő támogatási kérelmet nyújtottak be az érintett illetékes hatósághoz;
az érintett illetékes hatóság elfogadta a kérelmet olyan formában, amely kötelezi a
hatóságot a támogatás folyósítására, egyértelműen feltüntetve a folyósítandó
támogatás összegét vagy ezen összeg kiszámításának módját; az illetékes hatóság csak
akkor fogadhatja el a kérelmet, ha a támogatáshoz, illetve a támogatási programhoz
rendelkezésre álló költségvetés nem merült ki.
(2)
Támogatási programon kívüli egyedi támogatás csak az (1) bekezdés harmadik
albekezdésének b) és c) pontjában foglalt kritériumok teljesülését követően végrehajtott
tevékenység, illetve szolgáltatás tekintetében nyújtható ahhoz, hogy e rendelet alapján
mentesíthető legyen.
18. cikk
Támogatáshalmozódás
(1)
A támogatások 4–15. cikkben meghatározott felső határait attól függetlenül alkalmazni
kell, hogy a támogatott projekthez vagy tevékenységhez nyújtott támogatást teljes mértékben
állami forrásokból finanszírozzák vagy részben a Közösség finanszírozza azt.
(2)
Az e rendelettel mentesített támogatás nem halmozódhat ugyanazon elszámolható
költségek tekintetében a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett más állami
támogatással, vagy az 1257/1999/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdése második
albekezdésének hatálya alá tartozó, tagállami vagy közösségi pénzügyi hozzájárulással,
amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná az e
rendeletben megállapított felső határt.
(3)
Amennyiben egy tagállam e rendelet 8., 10., 13. vagy 14. cikke bármelyikének
alkalmazási körébe tartozó támogatást nyújt egy adott vállalkozás részére, tájékoztatja a
vállalkozást arról, hogy a támogatás nyújtására e rendelet megfelelő cikke alapján kerül sor. A
tagállam teljes körű tájékoztatást szerez be az érintett vállalkozástól a vállalkozás részére
folyósított egyéb hasonló támogatásokról. A 13. és a 14. cikk alkalmazási körébe tartozó
támogatás esetében a tájékoztatásnak a megelőző három év során a vállalkozás részére
folyósított hasonló támogatásokra kell kiterjednie.
A tagállam csak annak ellenőrzését követően nyújthat új támogatást, hogy az nem növeli a
tárgyidőszakban e cikkek alapján nyújtott támogatások teljes összegét a megfelelő cikkben
megállapított felső határt meghaladó szintre.
19. cikk
Átláthatóság és ellenőrzés
(1)
A tagállamok az e rendelettel mentesített támogatási program hatálybalépése, illetve
támogatási programon kívüli támogatás esetében az e rendelettel mentesített támogatás
nyújtása előtt legalább 10 munkanappal eljuttatják a Bizottsághoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való közzététel céljából az ilyen támogatási programról, illetve egyedi támogatásról
szóló összefoglaló információt az I. mellékletben megállapítottak szerint. Ezt számítógépes
formában nyújtják be. A Bizottság ezen összefoglaló kézhezvételét követő öt munkanapon
belül megküldi azonosító számmal ellátott átvételi elismervényét, és az összefoglalót
közzéteszi az interneten.
(2)
A tagállamok részletes nyilvántartást vezetnek az e rendelettel mentesített támogatási
programokról, az ilyen programok alapján nyújtott egyedi támogatásokról, és az e rendelettel
mentesített, semmilyen létező támogatási programhoz nem tartozó egyedi támogatásokról. E
nyilvántartás tartalmazza az e rendeletben a mentesítésre vonatkozóan rögzített feltételek
teljesülésének megállapításához szükséges valamennyi információt, ideértve az egyes
vállalkozások KKV-státuszára vonatkozó információt is. A tagállamok egyedi támogatás
esetén a támogatás nyújtásától, támogatási program esetén pedig az adott program alapján
folyósított legutolsó egyedi támogatás nyújtásától számított 10 évig őrzik meg a
nyilvántartást. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon vagy a kérelemben
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megállapított esetleges hosszabb időn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden
olyan információt, amelyet a Bizottság szükségesnek ítél az e rendeletben rögzített feltételek
teljesülésének megállapításához.
(3)
Amennyiben egy tagállam olyan központi nyilvántartást vezet a 8., a 10., a 13., illetve
a 14. cikk alapján külön-külön nyújtott támogatásokról, amely teljes körű tájékoztatást
tartalmaz az adott tagállam valamennyi hatósága által nyújtott minden ilyen támogatásról, a
18. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében foglalt követelmény nem alkalmazandó attól
az időponttól kezdve, hogy a nyilvántartás három évre kiterjed.
(4)
A tagállamok jelentést készítenek e rendelet alkalmazásáról e rendelet alkalmazásának
minden egyes teljes, illetve tört naptári évére vonatkozóan, a II. mellékletben meghatározott
formátumban, számítógépes formában. Ez a jelentés beilleszthető a tagállamok által a
659/1999/EK tanácsi rendelet23 21. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtandó éves
jelentésbe, és azt a jelentés tárgyát képező naptári évet követő év június 30-áig kell
benyújtani.
(5)
Egy adott támogatási program hatálybalépésekor, illetve az e rendelettel mentesített
támogatási programon kívüli egyedi támogatás nyújtásakor a tagállamok közzéteszik az
interneten az ilyen támogatási program teljes szövegét, illetve azokat a kritériumokat és
feltételeket, amelyek alapján sor kerül ilyen egyedi támogatás nyújtására. A weboldalak címét
a támogatásra vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt összefoglaló információval együtt meg
kell küldeni a Bizottságnak. A (4) bekezdés szerint benyújtott éves jelentésben is fel kell
tüntetni azt.
20. cikk
Hatálybalépés és alkalmazhatóság
(1)
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon
lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.
(2)
Az e rendelet hatálybalépésekor függőben lévő bejelentéseket a rendelet
rendelkezéseivel összhangban értékelik. Amennyiben e rendelet feltételei nem teljesülnek, a
Bizottság az agrárszektorban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás
alapján végzi el az ilyen bejelentések értékelését.
Az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően a Bizottság engedélye nélkül, a Szerződés
88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség megszegésével végrehajtott
egyedi támogatások és támogatási programok, valamint az ilyen program alapján nyújtott
támogatások a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetők
a közös piaccal, és mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben eleget tesznek az
e rendelet 3. cikkében megállapított feltételeknek, az említett cikk (1) bekezdésében, valamint
(2) bekezdésének b) és c) pontjában előírt azon követelmény kivételével, hogy kifejezetten
hivatkozni kell erre a rendeletre, és hogy a támogatás folyósítása előtt be kell nyújtani a 19.
cikk (1) bekezdésében előírt összefoglaló információt. A Bizottság az e feltételeknek eleget
nem tevő támogatásokat a vonatkozó keretszabályokkal, iránymutatásokkal és
közleményekkel összhangban értékeli.
(3)
Az e rendelet alapján mentesített támogatási programok az (1) bekezdés második
albekezdésében előírt napot követő hathónapos adaptációs időszakban továbbra is
mentességet élveznek.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2003. december 23-án.
23
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a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
Az e rendelettel mentesített támogatási program végrehajtása, vagy támogatási
programon kívüli egyedi támogatás nyújtása esetén benyújtandó összefoglaló információ
formátuma
Az 1/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásra vonatkozó
összefoglaló információ
Tagállam
Régió (Tüntesse fel a régió nevét, amennyiben a támogatást nem központi hatóság nyújtja.)
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás
neve (Tüntesse fel a támogatási program megnevezését, illetve egyedi támogatás esetén, a
kedvezményezett nevét.)
Jogalap (Tüntesse fel mind a támogatási program, mind az egyedi támogatás esetén a pontos
nemzeti jogi hivatkozást.)
A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás teljes összege
(Az összegeket euróban, vagy adott esetben nemzeti pénznemben kell megadni. Támogatási
program esetén tüntesse fel a költségvetési előirányzat(ok) teljes éves összegét vagy a
támogatási program körébe tartozó valamennyi támogatási eszköz tekintetében a becsült éves
adóveszteséget. Egyedi támogatás odaítélése esetén: tüntesse fel a támogatás teljes összegét/
adóveszteséget. Adott esetben azt is tüntesse fel, hogy a támogatás részleteit hány évig
folyósítják, illetve hány évig keletkezik adóveszteség. A kezességvállalás tekintetében
mindkét esetben adja meg a garantált kölcsön [legnagyobb] összegét.)
Maximális támogatási intenzitás (Tüntesse fel a maximális támogatási intenzitást, illetve az
elszámolható tételenkénti legnagyobb támogatási összeget.)
A végrehajtás időpontja (Tüntesse fel azt az időpontot, amelytől a program alapján
támogatás nyújtható, illetve amikor az egyedi támogatás nyújtására sor kerül.)
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama (Tüntesse fel azt az
időpontot [év, hónap], ameddig a program alapján támogatás nyújtható, illetve egyedi
támogatás esetén, megfelelő esetben, az utolsó részlet kifizetésének várható időpontját [év,
hónap].)
A támogatás célja (A támogatás elsődleges célja értelemszerűen a KKV-k támogatása.
Ismertesse a támogatás további [másodlagos] céljait. Tüntesse fel, hogy a 4–16. cikkek közül
melyeket alkalmaznak, valamint a program, illetve az egyedi támogatás körébe tartozó
elszámolható költségeket.)
Az érintett ágazat(ok) (Tüntesse fel, hogy a program termékek előállítására és/vagy
feldolgozására és/vagy forgalmazására vonatkozik-e. Ismertesse az alágazatokat az
állattenyésztés megfelelő típusának [pl. sertés/baromfi], illetve a növénytermesztés megfelelő
típusának [pl. alma/paradicsom] megadásával.)
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe
Internetcím (Tüntesse fel azt az internetes címet, ahol a támogatási program teljes szövege,
illetve a támogatási programon kívüli támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei
megtalálhatók.)
Egyéb információk

29

Nem hivatalos fordítás!
II. MELLÉKLET
A Bizottságnak benyújtandó időszakos jelentés formáTUMa
A 994/98/EK tanácsi rendelet 1. cikke alapján elfogadott csoportmentességi rendelet
értelmében mentesített támogatási programokról szóló éves jelentés formátuma
A tagállamok a Bizottsággal szemben fennálló, a Tanács 994/98/EK rendelete alapján
elfogadott csoportmentességi rendeletekből következő jelentési kötelezettségeik során az
alábbi formátumot használják.
A jelentéseket számítógépes formában nyújtják be.
A 994/98/EK tanácsi rendelet 1. cikke alapján elfogadott csoportmentességi rendeletek
alapján mentesített valamennyi támogatási programra vonatkozóan kért tájékoztatás
1.
A támogatási program megnevezése
2.
Az alkalmazott bizottsági csoportmentességi rendelet
3.
Kiadások
Külön számadatokat kell megadni az egyes programok körébe tartozó minden egyes
támogatási eszközre, illetve minden egyes egyedi támogatásra (pl. vissza nem
térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön stb.). Az adatokat euróban
vagy, adott esetben nemzeti pénznemben kell megadni. Adókedvezmény esetén
jelenteni kell az éves bevételkieséseket. Amennyiben nem állnak rendelkezésre pontos
adatok, a veszteségeket becsülni is lehet.
A kiadásokra vonatkozó adatokat a következőképpen kell megadni:
A vizsgált évre vonatkozóan a program körébe tartozó minden egyes támogatási
eszköz (vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön,
kezességvállalás stb.) esetében külön-külön fel kell tüntetni a következőket:
3.1
a lekötött összegek, a (becsült) adóveszteségek vagy egyéb bevételkiesés,
kezességvállalási adatok, stb. pl. új támogatott projektekkel kapcsolatban.
Kezességvállalást tartalmazó támogatási programok esetében meg kell adni az újonnan
nyújtott kezességvállalások teljes összegét;
3.2
tényleges kifizetések, a (becsült) adóveszteségek vagy egyéb bevételkiesés,
kezességvállalási adatok stb., új és folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban.
Kezességvállalást tartalmazó támogatási programok esetében a következőket kell
megadni: a kinnlevő kezességvállalások teljes összege, díjbevételek, visszafizetések,
kifizetett kártérítések, a támogatási program működési eredménye a vizsgált év során;
3.3
a támogatott projektek és/vagy vállalkozások száma;
3.4
(Hagyja üresen)
3.5
az alábbiak becsült teljes összege:
— támogatott beruházás,
— a hagyományos tájkép és épületek megőrzésével kapcsolatos támogatott kiadások,
— gazdasági épületek közös érdekből történő áthelyezésével kapcsolatos támogatott
kiadások,
— feldolgozási és forgalmazási beruházásokhoz nyújtott támogatások,
— fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott
támogatás,
— korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás,
— termelői csoportoknak nyújtott támogatásokkal kapcsolatos kiadások,
— biztosítási díjakkal kapcsolatos támogatott kiadások,
— birtokrendezéssel kapcsolatos támogatott kiadások,
— minőségi mezőgazdasági termékek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos
támogatott kiadások,
— technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatott kiadások.

30

Nem hivatalos fordítás!
3.6

3.7

4.

24

a 3.1 pontban felsorolt összegek regionális bontása, a NUTS24 2. vagy alacsonyabb
szintűként meghatározott régiók, vagy a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti
régiók, a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti régiók és támogatásban nem
részesülő régiók, vagy kedvezőtlen helyzetű térségek és egyéb térségek szerint.
a 3.1 pontban felsorolt összegek ágazati bontása a kedvezményezettek alábbi
tevékenységi ágazatai szerint (amennyiben egynél több ágazat érintett, minden egyes
ágazat részesedési arányát fel kell tüntetni):
— termékek előállítása és/vagy feldolgozása és/vagy forgalmazása;
— állati termék típusa;
— növényi termék típusa.
Egyéb információk és megjegyzések.

A NUTS a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrája.
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KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS A MEZŐGAZDASÁGI SZEKTOR ÁLLAMI
TÁMOGATÁSÁRÓL
(2000/C 28/02)
1.

BEVEZETÉS

1.1.

Az Európai Közösség egyik alapelve a szabad és torzulástól mentes verseny
rendszerének a fenntartása. Az állami támogatások tekintetében a közösségi politika a
szabad verseny, az erőforrások hatékony elosztása és a közösségi piac egységének
biztosítására törekszik, miközben tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségeinket. A
Bizottság ennek megfelelően mindenkor különös éberséget tanúsít ezen a területen.

1.2.

A Szerződés 33. cikke határozza meg a közös agárpolitika céljait. A közös
agrárpolitikának és sajátos alkalmazási módszereinek kidolgozása során tekintetbe kell
venni a mezőgazdasági tevékenységnek — a mezőgazdaság jellegzetes szerkezetéből
és a különböző mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti
egyenlőtlenségekből fakadó — sajátos természetét, a megfelelő kiigazítások fokozatos
érvényesítésének szükségességét és azt a tényt, hogy a mezőgazdaság az egész
gazdasággal szorosan összefüggő ágazatot képez.

1.3.

Ebből következik, hogy valamely állami támogatás igénybevétele csak akkor indokolt,
ha tiszteletben tartja e politika céljait. Az állami támogatásoknak emellett tekintettel
kell lenniük a Közösség nemzetközi kötelezettségeire, amelyeket a mezőgazdaság
esetében különösen a mezőgazdaságról szóló WTO megállapodás határoz meg. E
megállapodás értelmében az ilyen támogatásokról értesítést kell adni, illetve azokat a
kereskedelemtorzító erejük szerint osztályozni kell.

1.4.

Ez idáig a mezőgazdasági ágazat állami támogatásának ellenőrzését számos,
különböző jogi eszköz alapján látták el, beleértve a tanácsi és bizottsági rendeleteket,
irányelveket vagy határozatokat, a támogatás bizonyos típusait átfogó meghatározott
állami támogatási keretrendszereket és a Bizottság számottevő gyakorlatát, amelyet
időről időre rendszereztek ugyan különböző bizottsági munkadokumentumokban, de
ezeket hivatalosan nem tették közzé.

1.5.

Az „Agenda 2000” csomag elfogadását követően a Tanács új vidékfejlesztési politikát
határozott meg, amely egységes és fenntartható keretrendszert kíván megállapítani
Európa vidéki területeinek jövője számára.25 Ez azáltal egészíti ki a piaci szektorokban
fokozatosan bevezetett reformokat, hogy a vidékfejlesztésre irányuló átfogó, integrált
stratégia összefüggésében a versenyképes, többfunkciós mezőgazdasági ágazatot
mozdítja elő. A vidékfejlesztés valójában a közös agrárpolitika második pillérévé
válik. Az új politika kifejezetten elismeri, hogy a gazdálkodás számos szerepet játszik,
beleértve a környezet, a hagyományos tájak és a vidéki örökség megőrzését is, és
eközben az alternatív jövedelemforrások létrehozását, mint a vidékfejlesztési politika
szerves részét hangsúlyozza. E reformfolyamat eredményeként a Tanács az egységes
vidékfejlesztési rendelettel számos olyan meglévő jogi eszközt váltott fel, amely a
mezőgazdaság akár közösségi, akár külön tagállami pénzügyi támogatását

25

A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA) vidékfejlesztési támogatásairól és bizonyos rendeletek módosításáról, illetve hatályon
kívül helyezéséről (HL L 160. szám, 1999.06.26., 80. o.); a továbbiakban: a vidékfejlesztési rendelet.

32

Nem hivatalos fordítás!
szabályozza. A rendelet 51. és 52. cikke külön rendelkezik az állami támogatásról, míg
a 37. cikk előírja, hogy a vidékfejlesztési támogatást csak olyan intézkedések esetében
lehet megadni, amelyek összhangban vannak a többi közösségi politikával és az azok
alapján végrehajtott intézkedésekkel.
1.6.

Mivel valamely támogatás gazdasági hatásai nem változnak annak függvényében,
hogy részben a Közösség vagy valamely tagállam egyedül finanszírozza-e, a Bizottság
alapvetőnek tekinti annak biztosítását, hogy az állami támogatás ellenőrzésére
vonatkozó politikája összetartozzon és összefüggjön a Közösség saját közös
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája alapján adott támogatással. A Bizottság
ezért szükségesnek tekinti a mezőgazdasági ágazat állami támogatására vonatkozó
általános politikájának felülvizsgálatát a legfrissebb jogalkotási fejlemények
figyelembevétele érdekében. Ez a felülvizsgálat egyben a hatályos szabályok
egyszerűsítését és a jobb átláthatóságot is eredményezi, megkönnyítve ily módon az
illetékes hatóságok ama feladatát, hogy az állami támogatási rendszerekről szóló
értesítéseiket elkészítsék a Bizottság számára, illetve, hogy a Bizottság ezeket a
rendszereket gyorsabban és hatékonyabban hagyhassa jóvá.

1.7.

A vidékfejlesztési programok előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges stabil
szabályozási keretrendszer biztosítása érdekében, a Bizottság az alábbi iránymutatást
szándékozza alkalmazni az egész következő, 2000–2006-os tervidőszakban. Ezért
ennek az iránymutatásnak a változtatását csak akkor javasolja, ha nyilvánvalóan
szükségessé válik valamely előre nem látott fejlemény vagy a gazdasági
körülményekben bekövetkezett valamely változás figyelembevétele.

1.8.

1999. szeptember 7-én és 8-án, illetve 1999. október 26-án és 27-én tartott
értekezleten a mezőgazdasági versenyfeltételekkel foglalkozó munkacsoport kifejtette
a mostani iránymutatással kapcsolatos szakvéleményét.

2.

HATÁLY

2.1.

Ezt az iránymutatást kell alkalmazni valamennyi állami támogatásra, beleértve a
parafiskális adókból finanszírozott, a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó
mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és marketingjére irányuló
tevékenységekkel kapcsolatos támogatási intézkedéseket is. Ez az iránymutatás nem
vonatkozik az alábbiakra:
— a halászati és akvakulturális ágazat állami támogatása26,
— az erdészeti ágazat támogatása, beleértve a mezőgazdasági földterület
erdősítésének támogatását, amelyre majd külön iránymutatás vonatkozik.

2.2.

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában a „mezőgazdasági termék” a Szerződés
I. mellékletében felsorolt termékeket, a 4502, 4503 és 4504 vámtarifaszám alá tartozó

26

A halászati és akvakulturális ágazat állami támogatásának vizsgálatát a következők alapján végzik:
Iránymutatás a halászati és akvakulturális ágazat állami támogatásának vizsgálatáról (HL C 100. szám, 1997. 03.
27., 12. o.) és A Tanács 1998. november 3-i 2468/98/EK rendelete a halászati és akvakulturális ágazat, valamint
ezek termékei feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó
feltételek és rendelkezések megállapításáról (HL L 312. szám, 1998.11.20., 19. o.).
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termékeket (parafatermékek), valamint a tej és tejtermékek utánzó vagy helyettesítő
termékeket jelenti27, a halászati és akvakulturális termékek piacának közös
szervezéséről szóló, 1992. december 17-i 3759/92/EGK tanácsi rendelet28 hatálya alá
tartozó termékek nélkül.
2.3.

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában a mezőgazdasági termék feldolgozása
olyan műveletet jelent, amelynek következtében létrejött termék mezőgazdasági
termék marad, például a gyümölcsből kivont lé vagy a levágott állatok húsa. Ezért az
I. mellékletbeli termékek nem I. mellékletbeli termékekké történő feldolgozása nem
tartozik ennek az iránymutatásnak a hatálya alá.

3.

ÁLTALÁNOS ELVEK

3.1.

Az EK-Szerződés 36. cikke előírja, hogy a Szerződés versenyszabályait csak a Tanács
által megállapított mértékben kell a mezőgazdasági termékek előállítására és
kereskedelmére alkalmazni. Ezért más ágazatokkal ellentétben a mezőgazdasági
ágazatban a Bizottságnak az állami támogatások ellenőrzésére és felügyeletére
irányuló hatásköre nem közvetlenül a Szerződésből, hanem a Tanács által a Szerződés
37. cikke alapján elfogadott jogszabályokból származik, és a Tanács által
megállapítható korlátozásoktól függ. A gyakorlatban azonban a piac közös szervezését
létrehozó valamennyi rendelet előírja az EK-Szerződés 87., 88. és 89. cikkében foglalt
állami támogatási szabályok alkalmazását az érintett termékekre. Ezen túlmenően a
vidékfejlesztési rendelet 51. cikke kifejezetten előírja, hogy a 87., 88. és 89. cikkeket
kell alkalmazni a tagállamok által adott vidékfejlesztési támogatásokra. Ebből az
következik, hogy az érintett rendeletekben adott esetben meghatározott
korlátozásoktól vagy eltérésektől eltekintve a Szerződés rendelkezései teljes
mértékben alkalmazandók a mezőgazdasági ágazatban megadott támogatásokra, azon
korlátozott számú termékekre adott támogatások kivételével, amelyek nem tartoznak a
piac közös szervezései alá (lásd az alábbi 3.8. pontot).

3.2.

Habár a 87., 88. és 89. cikk teljes mértékben alkalmazandó a piac közös szervezései
alá tartozó ágazatokra, alkalmazásuk azonban továbbra is alá van rendelve az érintett
rendeletek által megállapított rendelkezéseknek. Másként szólva valamely tagállamnak
a 87., 88. és 89. cikkre való hivatkozása nem kaphat elsőbbséget a piac illető
ágazatának szervezetére vonatkozó rendelet rendelkezéseivel szemben.29 Ebből az
következik, hogy a Bizottság semmilyen körülmények között nem hagyhat jóvá olyan
támogatást, amely nem egyeztethető össze a piac valamely közös szervezésére
irányadó rendelkezésekkel, vagy amely megzavarná a közös szervezés megfelelő
működését.

27

E rendelkezések alkalmazásában a tej és/vagy tejtermékek utánzására vagy helyettesítésére szánt
termékek azokat a termékeket jelentik, amelyek összetéveszthetők a tejjel és/vagy tejtermékekkel, de amelyek
összetétele abban tér el ezektől a termékektől, hogy tartalmaznak nem tej eredetű zsírt és/vagy fehérjét a tejből
nyert fehérje mellett vagy anélkül („nem tejtermék termékek”, miként hivatkozik rá a tej és tejtermékek
marketingje során alkalmazott megjelölések védelméről szóló, 1987. július 2-i 1898/87/EGK tanácsi rendelet
(HL L 182. szám, 1987.07.03., 36. o.) 3. cikkének (2) bekezdése.
28
HL L 388. szám, 1992. 12. 31., 1. o.
29
Az Európai Közösségek Bíróságának a Pigs and Bacon Commission kontra McCarren, 177/78 számú
ügyben hozott 2161 ECR ítélete [1979].
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3.3.

Ez az iránymutatás vonatkozik minden olyan, bármilyen formájú támogatási
intézkedésre, amely megfelel az állami támogatásról szóló, az EK-Szerződés 87. cikke
(1) bekezdésében foglalt meghatározásának. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni
kell, hogy a Bizottság következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a közös
agrárpolitika megléte miatt a mezőgazdasági ágazatban valamely vállalkozásnak vagy
valamely árucikk előállítására adott támogatást, bármilyen kicsi is az, olyannak kell
tekinteni, mint amelyben megvan a versenytorzításnak és a tagállamok közötti
kereskedelem befolyásolásának a lehetősége. Emiatt az úgynevezett de minimis
szabály30 nem vonatkozik a mezőgazdasági kiadások támogatására.

3.4.

Ezt az iránymutatást a nemzetközi szerződésekben vagy a közösségi joganyagban
rögzített eltérésektől eltekintve kell alkalmazni.
A Bizottság eseti alapon értékeli az ezen iránymutatás hatálya alá nem tartozó
támogatási intézkedéseket, figyelembe véve a Szerződés 87., 88. és 89. cikkében
rögzített elveket és a Közösség közös mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáit.

3.5.

Annak érdekében, hogy a közös piaccal összeegyeztethetőnek számítson, valamely
támogatási intézkedésnek valamilyen ösztönző elemet kell tartalmaznia, illetve ahhoz
hasonló kötelezettségvállalást kell előírnia a kedvezményezett számára. Ha a
közösségi jogszabályok vagy ez az iránymutatás kifejezetten nem rendelkezik a
kivételekről, a közös piaccal össze nem egyeztethető működési támogatásoknak
számítanak az egyoldalú, egyszerűen a termelők pénzügyi helyzetének javítására
szánt, de az ágazat fejlődéséhez semmilyen módon hozzá nem járuló állami támogatási
intézkedések és különösen a kizárólag az ár, a mennyiség, a termelési egység vagy a
termelőeszköz egysége alapján megadott támogatások. Ezen túlmenően az ilyen
támogatások — már jellegük miatt is — valószínűleg megzavarják a piac közös
szervezésének mechanizmusát is.

3.6.

Ugyanebből az okból a kedvezményezett által már elvégzett tevékenység tekintetében
visszamenőleg megadott támogatás sem tekinthető olyannak, amely tartalmazza a
szükséges ösztönző elemet, hanem olyan működési támogatásnak kell tekinteni, amely
egyszerűen arra irányul, hogy a kedvezményezettet pénzügyi teher alól mentesítse. A
jellegüket tekintve kompenzáló támogatási rendszerek esetét kivéve, valamennyi
támogatási rendszernek ezért rendelkeznie kell róla, hogy nem adható támogatás olyan
munka vagy tevékenység tekintetében, amelyet azt megelőzően kezdtek meg vagy
végeztek, hogy az érintett illetékes hatósághoz szabályszerű támogatási kérelmet
nyújtottak be.

3.7.

Mivel a hátrányos helyzetű régióknak adandó támogatás értékelése során figyelembe
kell venni a mezőgazdasági termelés igen sajátos feltételeit, a nemzeti regionális
támogatásról szóló bizottsági iránymutatás31 nem vonatkozik a mezőgazdasági
ágazatra. Ha mégis egybevág a mezőgazdasági ágazattal, a mostani iránymutatás
magában foglal bizonyos régiópolitikai megfontolásokat. Ehhez hasonlóan a
mezőgazdasági vállalkozások sajátos szerkezete miatt a kis- és középméretű

30

A Bizottság értesítése az állami támogatásra vonatkozó de minimis szabályról (HL C 68. szám, 1996.
03. 06., 6. o.)
31
HL C 74. szám, 1998. 03. 10., 9. o.
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vállalkozások állami támogatására vonatkozó közösségi keretdokumentumot32 nem
kell alkalmazni a mezőgazdasági ágazatban.
3.8.

A 3.1. pontban jelzettek szerint az I. mellékletbeli mezőgazdasági termékek bizonyos
típusai még nem tartoznak a piac közös szervezése alá, különösen a keményítő nélküli
burgonya, a lóhús, a méz, a kávé, a mezőgazdasági eredetű alkohol, az alkoholból
nyert ecet és a parafa. A kifejezetten e termékek tekintetében nyújtott állami
támogatásokra továbbra is alkalmazni kell tehát — a piac közös szervezése hiányában
— bizonyos versenyszabályoknak a mezőgazdasági termékek előállítására és
kereskedelmére való alkalmazásáról szóló, 1962. április 4-i 26/EGK tanácsi rendelet33
4. cikkének rendelkezéseit. A 4. cikk előírja, hogy az ilyen támogatásokra csak a 88.
cikk (1) bekezdése és a 83. cikk (3) bekezdésének első mondata vonatkozik. Ezért
valamely támogatás megadására vagy megváltoztatására irányuló tervükről a
tagállamok kötelesek kellő időben tájékoztatni a Bizottságot, hogy az észrevételeket
tehessen. A maga részéről a Bizottság nem ellenezheti az ilyen támogatások
megadását, bár észrevételeket tehet. Az ilyen támogatások értékelése során a Bizottság
figyelembe veszi a piac közösségi szintű közös szervezéseinek hiányát. Ily módon,
feltéve, hogy a nemzeti támogatási rendszerek hatásukban hasonlítanak a közösségi
szinten alkalmazott, más ágazatok termelőinek jövedelemtámogatására irányuló
intézkedésekre, és feltéve, hogy a piac közös szervezéseihez hasonló célokat követnek,
a Bizottság nem tesz észrevételeket, még akkor sem, ha az érintett intézkedések
általában tiltott működési támogatásokat képeznek.

3.9.

Az EK-Szerződés 6. cikke előírja, hogy „a környezetvédelmi követelményeket be kell
illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába
és végrehajtásába, különösen a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében”. A 3.
cikkben említett tevékenységek átfogják a mezőgazdasági és a versenypolitikát
egyaránt. Ezért különös figyelmet kell szentelni a környezetvédelmi kérdéseknek a
jövőbeni állami támogatásokról szóló értesítésekben, még a nem kifejezetten
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos támogatási rendszerek esetében is. Például
az olyan termelésnövelő beruházásokat támogató rendszer esetében, amelyek a gyér
erőforrások fokozottabb kihasználásával vagy nagyobb mértékű szennyezéssel járnak,
be kell majd mutatni, hogy a rendszer nem eredményezi a közösségi környezetvédelmi
jogszabályok csorbítását, vagy egyébként nem idéz elő környezeti kárt. A jövőben
valamennyi állami támogatásról szóló értesítésnek értékelnie kell a támogatásban
részesített tevékenység várt környezeti hatását. Sok esetben ez nem jelent többet annak
megerősítésénél, hogy várhatólag semmilyen környezeti hatás nem lesz.

3.10. Hacsak másként nem jelzi, ez az iránymutatás minden támogatási mértéket az
elismerhető kiadási volumen (bruttó támogatási egyenérték) százalékaként kifejezett
teljes támogatási összegben fejezi ki.
4.

BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

4.1.

AGRÁRVÁLLALKOZÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

4.1.1. ÁLTALÁNOS ELVEK
32
33

HL C 213. szám, 1966. 07. 23., 4. o.
HL 30. szám, 1962. 04. 30., 993/62. o.
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4.1.1.1. A mezőgazdasági ágazat általános fejlődésének biztosítása érdekében az
agrárvállalkozási beruházások támogatásának hozzá kell járulnia a mezőgazdasági
jövedelmek növekedéséhez és az élet-, munka- vagy termelési feltételek javulásához.
Valamely beruházásnak a következő célok közül egyet vagy többet kell követnie:
termelési költségek csökkentése, a termelés javítása és átcsoportosítása, a minőség
javítása, a természeti környezet, a higiénés feltételek és az állatjóléti követelmények
megőrzése és javítása, illetve a változatos gazdálkodás elősegítése. Az e célok egyikét
sem követő, különösen az egyszerű pótlási beruházásokra nyújtott támogatások,
amelyek semmilyen módon nem javítják a mezőgazdasági termelés feltételeit, nem
tekinthetők olyannak, amelyek biztosítják az ágazat fejlődését, és ezért nem tartoznak
a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt eltérés hatálya alá.
4.1.1.2. Az alábbi 4.1.2. pontban előírt kivételek figyelembevétele mellett az állami támogatás
maximális mértéke — elismerhető beruházás volumenében kifejezve — nem
haladhatja meg a 40%-ot, illetve a vidékfejlesztési rendelet 17. cikkében
meghatározott hátrányos helyzetű területeken az 50%-ot.34 A fiatal gazdálkodóknak az
indulásukat követő öt éven belül eszközölt beruházásaik esetében azonban a támogatás
maximális mértéke 45%-ra, illetve hátrányos helyzetű területeken 55%-ra emelkedik.
4.1.1.3. Beruházási támogatás csak olyan agrárvállalkozás számára adható, amelynek
gazdasági életképessége a vállalkozás kilátásainak értékelése során bizonyítható35, és
ha a gazdálkodó megfelelő szakmai ismeretekkel és kompetenciával rendelkezik. A
vállalkozásnak eleget kell tennie a Közösség minimális környezetvédelmi, higiénés és
állatjóléti követelményeinek. Ha azonban a beruházásokat újonnan bevezetett
minimális környezetvédelmi, higiénés és állatjóléti követelményeknek való megfelelés
végett eszközlik, a támogatás az új követelmények teljesítése érdekében megadható.36
4.1.1.4. Nem adható támogatás olyan termelésnövelő beruházásokra, amelyek számára nem
találhatók rendes piaci értékesítési lehetőségek. A rendes piaci értékesítési lehetőségek
létét a megfelelő szinten kell felmérni, az érintett termék, a beruházás típusai, valamint
a meglévő és a várt kapacitások szemszögéből. Figyelembe kell venni a közös piaci
szervezetek alapján előírt termelési megszorításokat vagy közösségi támogatásra
vonatkozó korlátozásokat. Ha valamely közös piaci szervezet alapján termelési
megszorítás vagy közösségi támogatásra vonatkozó korlátozás áll fenn az egyéni
gazdálkodók, vállalkozások vagy feldolgozó üzemek szintjén, semmilyen támogatás
nem adható olyan beruházások számára, amelyek e megszorításokon vagy
korlátozásokon túlmenően növelnék a termelést.
4.1.1.5. Az elismerhető kiadások a következőket tartalmazhatják:
— ingatlantulajdon építése, megvásárlása vagy fejlesztése,
34

Vidékfejlesztési rendelet, 51. cikk (2) bekezdés.
Pénzügyi nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások számára nem adható támogatás, hacsak a támogatás
nem tesz eleget a nehéz helyzetben lévő vállalatok megmentésére és szerkezetátalakítására irányuló állami
támogatásról szóló közösségi iránymutatásnak (HL C 288. szám, 1999. 10. 09., 2. o.).
36
Ebben az esetben azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyet az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) vidékfejlesztési támogatásairól szóló, 1257/1999/EK tanácsi rendelet
alkalmazásának részletes szabályait meghatározó 1999. július 23-i 1750/1999/EK bizottsági rendelet (a
továbbiakban: „a végrehajtási rendelet”) (HL L 214. szám, 1999.08.13., 31. o.) 2. cikk (2) bekezdése ír elő.
35
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— új gépek és berendezések37, a számítógépes szoftvert is beleértve,
— általános költségek, mint például mérnöki és szaktanácsadói díjak,
megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és engedélyek megvásárlása, a
fentiekben említett kiadások 12%-áig,
— földterület megvétele, beleértve a jogi díjakat, adókat és földterület bejegyzésével
kapcsolatos költségeket is.
4.1.1.6. Nem adható támogatás termelési jogok megvásárlására, kivéve az érintett piac közös
szervezése által meghatározott rendelkezéseknek, illetve a Szerződés 87., 88. és 89.
cikkében rögzített elveknek megfelelően.
4.1.1.7. Az állatvásárlás tekintetében e szakasz alapján csak az első állatállomány
megvásárlása és azok a beruházások minősülnek támogatásra jogosultnak, amelyek
célja az állomány genetikai minőségének a legjobb minőségű, törzskönyvezett vagy
ennek megfelelően nyilvántartott (hím vagy nőstény) tenyészállatok megvásárlása
útján történő javítása.38
4.1.1.8. A támogatásra jogosult kiadások maximuma nem haladhatja meg a támogatásra
jogosult beruházások összegének a tagállam által a vidékfejlesztési rendelet 7.
cikkével összhangban meghatározott felső határát.
4.1.1.9. A Bizottság az ebben a szakaszban rögzített szabályokat analógia útján azokra, az
elsődleges mezőgazdasági termelésbe történő beruházásokra is alkalmazza, amelyeket
nem gazdálkodók eszközölnek, például ha a berendezést megosztott használatra
termelők egy csoportja veszi meg.
4.1.3. KÜLÖNLEGES ESETEK
4.1.2.1. A vidékfejlesztési rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően a fenti 4.1.1.2.
pontban rögzített maximális támogatási mértékek nem vonatkoznak az alábbiakkal
kapcsolatos beruházások támogatására:
— azok az alapvetően közérdekű beruházások, amelyek mezőgazdasági és erdészeti
tevékenységek által formált hagyományos tájak megőrzésére, illetve egyes
gazdasági épületek áthelyezésére irányulnak,
— a környezet védelme és javítása,
— az állattartó vállalkozások higiénés feltételeinek és az állatjólétnek a javítása.
37

Kellően indokolt esetben a használt berendezések beszerzése akkor tekinthető elszámolható kiadásnak,
ha a következő négy feltétel egyidejűleg teljesül: a berendezés eladójának nyilatkozata a berendezés pontos
eredetéről és arról, hogy a berendezés még nem képezte nemzeti vagy közösségi támogatás tárgyát; a berendezés
megvétele különösen előnyös a program vagy a projekt számára, vagy azt kivételes körülmények teszik
szükségessé (új berendezés nem áll időben rendelkezésre, ily módon veszélyeztetve a projekt megfelelő
teljesítését); a vele járó költség (és így a támogatási összeg) csökken az újonnan vásárolt ugyanazon
berendezéshez képest, miközben jó költség-haszon mutató érvényesül; a használt berendezésnek rendelkeznie
kell a projekt követelményeinek megfelelő műszaki és/vagy technológiai tulajdonságokkal.
38
A 11. szakasz 4. pontja taglalja az állatállomány járványkitörést követő pótlásának támogatását.
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A Bizottság az alábbi elveket alkalmazza annak értékelése során, hogy ezek a
támogatások összeegyeztethetők-e a Szerződés 87., 88. és 89. cikkével.
4.1.2.2.

Hagyományos tájak megőrzése

Az örökség megőrzését elősegítő támogatásokra kifejezetten hivatkozik az EKSzerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja. A Bizottság ezért az ilyen támogatást
kedvezően ítéli meg.
Az agrárvállalkozásokban található nem termelő jellegű örökségi tereptárgyak,
úgymint régészeti vagy történelmi emlékhelyek megőrzésére irányuló beruházások
vagy tőkeigényes munkák tekintetében a Bizottság engedélyezi támogatás megadását
a felmerült reálköltségek 100%-áig. Ezek a költségek magukban foglalhatják maga a
gazdálkodó vagy munkásai által elvégzett munkáért járó indokolt ellenszolgáltatást.
A gazdaságokban található termelőeszközök, például épületek örökségi jellegének
megőrzését elősegítő beruházások vagy tőkeigényes munkák tekintetében, feltéve,
hogy a beruházás nem jár a gazdaság termelőkapacitásának növelésével, a Bizottság
engedélyezi a támogatás megadását az elismerhető költségek legfeljebb 60%-áig,
illetve hátrányos helyzetű területeken 75%-áig.
A termelőkapacitások növekedése esetében, illetve ha az érintett tagállam kéri, a
Bizottság a 4.1.1.2. pontban rögzített rendes támogatási mértékeket alkalmazza a mai
szokásos anyagokat felhasználó munkavégzésből származó elismerhető kiadások
tekintetében. Emellett azonban a Bizottság további támogatás megadását engedélyezi
100%-os mértékben valamely épület örökségi jellegének fenntartásához szükséges
hagyományos anyagok felhasználása során felmerült többletköltségek fedezésére.
4.1.2.3. Gazdasági épületek áthelyezése közérdekből
Sok oknál fogva válhat szükségessé gazdasági épületek közérdekből történő
áthelyezése.
Ha az áthelyezésre olyan kisajátítás következtében van szükség, amely az érintett
tagállam jogszabályainak megfelelően kártalanításhoz való jogot biztosít, az ilyen
kártalanítás kifizetése általában nem számít a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének
értelmében vett állami támogatásnak.
Más esetekben, ha az áthelyezés egyszerűen a meglévő létesítmények lebontásából,
elszállításából és újbóli felállításából áll, a gazdálkodónak kevés haszna származik a
műveletből, és a Bizottság ezért elfogadhatónak tekinti a felmerült tényleges költségek
akár 100%-os támogatását a versenyfeltételek torzulásának kockázata nélkül.
Más eseteken azonban az áthelyezés következtében a gazdálkodónak haszna
származik a korszerűbb létesítményekből. Ilyen esetekben a támogatás mértékét úgy
kell kiigazítani, hogy a gazdálkodó 60%-osan (hátrányos helyzetű területek esetén
50%-osan), fiatal gazdálkodó esetén pedig 55%-osan, illetve 45%-osan járuljon hozzá
az érintett létesítménynek az áthelyezés miatti értéknövekedéséhez.
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Ha az áthelyezés a termelőkapacitás növekedését eredményezi, a kedvezményezetnek
60%-osan (hátrányos helyzetű területek esetén 50%-osan), fiatal gazdálkodó esetén
pedig 55%-osan, illetve 45%-osan kell hozzájárulnia a kiadások megfelelő
hányadához.
4.1.2.4. A környezet védelmével és javításával, az állattartó vállalkozások higiénés
feltételeinek javításával és az állatjóléttel kapcsolatos beruházások
Ha a környezet védelmével és javításával, az állattartó vállalkozások higiénés
feltételeinek javításával és az állatjóléttel kapcsolatos beruházások többletköltségeket
eredményeznek, a 4.1.1.2. pontban említett 40%-os, illetve 50%-os maximális
támogatási mérték 20, illetve 25 százalékponttal emelhető.
Ez az emelés csak a hatályos minimális közösségi követelményeket meghaladó
beruházások számára adható meg. Ez az újonnan bevezetett minimális szabványoknak
való megfelelés érdekében eszközölt beruházások számára is megadható az
1750/1999. számú végrehajtási rendelet 2. cikkében megállapított feltételek mellett.
Az emelésnek szigorúan az említett cél eléréséhez szükséges elismerhető
többletköltségekre kell szorítkoznia, és nem alkalmazható termelőkapacitás
növekedését eredményező beruházások esetében.
4.2.

MEZŐGAZDASÁGI
TERMÉKEK
FELDOLGOZÁSÁVAL
FORGALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

ÉS

4.2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
beruházások támogatása terén a Bizottság következetesen kitartott ama politikája
mellett, hogy a közös agrárpolitika és a versenypolitika alkalmazásában egységes
megközelítés érvényesüljön azáltal, hogy fenntartja a beruházások számára nyújtható
támogatás mértékének és az elismerhető beruházások körének párhuzamos
megközelítését. Ugyanakkor a régiópolitikai megfontolások figyelembevétele
érdekében, a Bizottság bizonyos rugalmasságot engedélyezett a regionális támogatási
rendszerek részét képező beruházások támogatásának mértéke tekintetében.39
4.2.2. E párhuzamos jelleg fenntartása érdekében az ilyen jellegű állami támogatásokra
vonatkozó iránymutatást módosítani kell az Agenda 2000-ben foglalt javaslatok
elfogadása nyomán a közösségi rendelkezésekben bekövetkezett változások
figyelembevétele végett.
4.2.3. Általános szabály, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
forgalmazásával kapcsolatos beruházások számára csak olyan vállalatok esetén adható
támogatás, amelyek a vállalat kilátásainak értékelése alapján gazdaságilag
életképesnek bizonyulnak40, és amelyek eleget tesznek a minimális környezetvédelmi,
higiénés és állatjóléti követelményeknek. Ha azonban a beruházásokat újonnan
bevezetett minimális környezetvédelmi, higiénés és állatjóléti követelményeknek való
megfelelés végett hajtják végre, a támogatás az új követelmények teljesítése érdekében
39

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos állami támogatásról szóló
iránymutatás (HL C 29. szám, 1996.02.02., 4. o.), amelyet a mostani iránymutatás felvált.
40
Pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások számára nem adható támogatás, hacsak a támogatás nem
tesz eleget a nehéz helyzetben lévő vállalatok megmentésére és szerkezetátalakítására irányuló állami
támogatásról szóló közösségi iránymutatásnak (HL C 288. szám, 1999.10.09., 2. o.).
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megadható. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az elismerhető beruházások
50%-át az I. célcsoportba tartozó régiókban, illetve 40%-át a többi régióban. Ennek
érdekében az elismerhető kiadások az alábbiakat foglalhatják magukban:
— ingatlantulajdon építése, megvásárlása vagy fejlesztése,
— új gépek és berendezések, a számítógépes szoftvert is beleértve,
— általános költségek, mint például mérnöki és szaktanácsadói díjak,
megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és engedélyek megvásárlása, a
fentiekben említett kiadások 12%-áig.
4.2.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokra a Bizottság által a nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi
iránymutatásnak41 megfelelően korábban jóváhagyott valamely regionális támogatási
rendszer keretében adandó állami támogatás esetében azonban, megadható a
támogatás az ezen rendszer alapján jóváhagyott állami támogatás igényszintjéig. Ilyen
esetekben a nemzeti regionális támogatásról szóló iránymutatásban meghatározott
kiadások ismerhetők el, amelyek az említett iránymutatásnak megfelelően magukban
foglalhatják az eszmei beruházások és az első beruházási projekt végrehajtásához
kapcsolódó munkahelyteremtés támogatását.
4.2.5. Nem adható támogatás a 4.2.3. vagy a 4.2.4. pont alapján, ha nem szolgáltatnak
elégséges bizonyítékot arról, hogy az érintett termékekre nézve találhatók rendes piaci
értékesítési lehetőségek. Ezt a megfelelő szinten kell értékelni az érintett termékek, a
beruházási típusok, illetve a meglévő és a várt kapacitások tekintetében. Ennek
érdekében figyelembe kell venni a közös piaci szervezetek alapján előírt termelési
megszorításokat és a közösségi támogatásra vonatkozó korlátozásokat. Különösképpen
nem adható támogatás a piac közös szervezéseiben megállapított tilalmakkal vagy
korlátozásokkal ellentétesen.42
Semmilyen támogatás nem adható tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő
termékek gyártására és marketingjére.
4.2.6. A Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése értelmében külön értesíteni kell a Bizottságot
a 25 millió eurót meghaladó elismerhető kiadásokkal járó beruházások támogatásáról
vagy a 12 millió euró összeget meghaladó támogatásokról.
4.3.

A
VÁLTOZATOS
TÁMOGATÁSA

GAZDÁLKODÁST

ELŐSEGÍTŐ

BERUHÁZÁSOK

4.3.1. A Közösség vidékfejlesztési politikájának fontos részét képezi a gazdálkodó
tevékenységek változatosságának elősegítése. A Bizottság ezért kedvezően ítéli meg
az ilyen támogatásokat, minthogy azok valószínűleg előnyösen hatnak az egész vidéki
gazdaság fejlődésére.

41

HL C 74. szám, 1998.03.10., 9. o.
A Bizottság konkrétan úgy véli, hogy a vonatkozó jogi szövegekben kifejezetten előírt eltérésektől
eltekintve, a cukoripari feldolgozó- és forgalmazási-tevékenységekbe történő beruházások támogatását a piac
közös szervezésének rendelkezései általában magától értetődő módon tiltják.
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4.3.2. Habár a vidékfejlesztési rendelet hatálya alá tartoznak, ez az iránymutatás nem
vonatkozik az olyan tevékenységek változatosságát elősegítő támogatásokra, amelyek
nem kapcsolódnak az I. mellékletbeli mezőgazdasági termékek előállításához,
feldolgozásához és marketingjéhez, mint például a falusi turizmus, a kézműipar vagy
az akvakultúra fejlesztése. Ezeket a támogatásokat ezért a Bizottság által a
mezőgazdasági ágazaton kívüli támogatások értékelésére alkalmazott szokásos
elveknek megfelelően kell értékelni, különösen a de minimis szabálynak, a kis és
közepes vállalkozások támogatásáról szóló iránymutatásnak, a nemzeti regionális
támogatásról szóló iránymutatásnak és helyénvaló esetekben a halászati vagy
akvakulturális ágazat állami támogatásáról szóló iránymutatásnak megfelelően.
4.3.3. Az olyan támogatások esetében, amelyek célja az I. mellékletbeli mezőgazdasági
termékek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek
változatosságának elősegítése, az ilyen támogatások értékelésének alapjával
kapcsolatosan némely kérdés merült korábban. Nem volt világos például, hogy vajon a
gazdaságon belüli feldolgozási és marketingtevékenységek támogatását az
agrárvállalkozásba történő beruházás támogatásaként, vagy pedig a mezőgazdasági
termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházások támogatásaként
kell értékelni. A Bizottság a jövőben a következő megközelítést alkalmazza az ilyen
támogatások értékelésekor.
Kisberuházások támogatása esetében, amikor a támogatható kiadások összege nem
haladja meg a tagállam által a vidékfejlesztési rendelet 7. cikkének megfelelően
megállapított, a támogatásra jogosult beruházások összegének felső határát, a
Bizottság ezeket az intézkedéseket agrárvállalkozásokba történő beruházások
támogatásának tekinti, és ezért ezeket a 4.1. pontnak megfelelően értékeli. A nagyobb
beruházások támogatását a feldolgozási és marketingtevékenységek támogatásaként
értékeli a 4.2. pontnak megfelelően.
5.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS

5.1.

ÁLTALÁNOS ELVEK

5.1.1. Az EK-Szerződés 174. cikkének megfelelően a Közösség környezetpolitikájának a
magas szintű védelmet kell megcéloznia a Közösség különböző régióiban fennálló
sokféle helyzet figyelembevételével. Annak az elővigyázatosság elvén kell alapulnia,
illetve azokon az elveken, mely szerint megelőző intézkedést kell tenni, a környezeti
kárt mindenekelőtt az eredeténél kell helyreállítani, és a szennyezőnek kell fizetnie.
5.1.2. A vidékfejlesztési rendelet elismeri a mezőgazdaság és a környezetvédelem nagyon
szoros kapcsolatát, és külön rendelkezik arról, hogy a Közösség által finanszírozott
támogatások kedvezményezettjeinek tiszteletben kell tartaniuk a minimális
környezetvédelmi követelményeket. A Bizottság ezeket a rendelkezéseket analógia
útján alkalmazza az állami támogatási rendszerek értékelése során.
5.1.3. A mezőgazdasági ágazatban valamennyi környezetvédelmi támogatási rendszernek
összeegyeztethetőnek kell lennie a Közösség környezetpolitikájának általános
céljaival. Különösen azokat a támogatási rendszereket nem lehet összeegyeztethetőnek
tekinteni a közérdekkel, amelyek nem tulajdonítanak megfelelő elsőséget a szennyezés
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eredetnél történő megszüntetésének, vagy amelyek nem alkalmazzák szabályosan a
szennyező fizet elvet, és ezért ezeket a Bizottság nem hagyhatja jóvá.
5.2.

KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
Mivel a beruházások támogatásáról szóló fenti iránymutatás teljes mértékben
figyelembe veszi a környezetvédelmi beruházások támogatásának különleges esetét,
többé semmilyen különleges eltérés fenntartására nincsen szükség e támogatási
kategória tekintetében. Ezért ezeket a támogatásokat a 4. szakaszban foglalt általános
szabályoknak megfelelően kell értékelni.

5.3.

AGRÁRKÖRNYEZET-VÉDELMI
TÁMOGATÁSA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

5.3.1. A vidékfejlesztési rendelet II. címének VI. fejezete rögzíti a környezetet és a vidéki
tájakat megóvó mezőgazdasági termelési módszerek közösségi támogatásának
kereteit. A Közösség támogatást ad a gazdálkodóknak az általuk legalább ötéves
időtartamra önkéntesen vállalt kötelezettségekre, hektáronként legfeljebb 600 eurót
nem évelő növények, hektáronként 900 eurót meghatározott évelő növények és
hektáronként 450 eurót egyéb jellegű földhasználat esetében. A közösségi támogatás
kifizetésének feltételeit a rendelet 22., 23. és 24. cikke, illetve a végrehajtási rendelet43
12–20. cikke rögzíti. A vidékfejlesztési rendelet 51. cikkének (4) bekezdése
értelmében tilos az olyan gazdálkodóknak állami támogatást adni, akiknek az
agrárkörnyezet-védelmi kötelezettségvállalásai nem tesznek eleget az előírt
feltételeknek.
5.3.2. Az 51. cikk (4) bekezdésének megfelelően azonban a vidékfejlesztési rendelet 24.
cikkének (2) bekezdése szerint rögzített maximális összegeket meghaladó állami
többlettámogatás adható, ha az az említett cikk (1) bekezdése alapján indokolt. Ezen
túlmenően, megfelelően indokolt kivételes esetekben eltéréseket lehet engedélyezni az
ilyen jellegű kötelezettségvállalások minimális időtartama tekintetében.
5.3.3. A vidékfejlesztési rendelet 24. cikkének (1) bekezdése értelmében valamely
agrárkörnyezet-védelmi kötelezettségvállalás tekintetében évente kell támogatást adni,
és azt az elmaradt jövedelem, a kötelezettségvállalással járó többletköltségek, illetve a
szükséges ösztönzés alapján kell kiszámítani. Ezért ha a tagállam a 24. cikk (2)
bekezdése szerint rögzített maximális összegeket meghaladó többlettámogatást kíván
adni, bizonyítania kell, hogy az intézkedés eleget tesz a vidékfejlesztési rendeletben és
a végrehajtási rendeletben megállapított valamennyi feltételnek, és indokolnia kell a
többlettámogatások
folyósítását,
beleértve
az
elmaradt
jövedelem,
a
kötelezettségvállalással járó többletköltségek, illetve a szükséges ösztönzés alapján
beillesztett költségösszetevők részletes lebontását is.
A kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges nem megtérülő munkálatok
költségét is figyelembe lehet venni az éves támogatási szint meghatározása során.
Ebből a szempontból a munkálatok nem megtérülő jellegűnek minősülnek,
amennyiben általában nem eredményezik a gazdaság értékének vagy
nyereségességének semmilyen jelentős nettó növekedését.
43
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5.3.4. Amikor az állami többlettámogatások folyósításának összeegyeztethetőségét értékeli, a
Bizottság a vidékfejlesztési rendeletben és a végrehajtási rendeletben rögzített elveket
alkalmazza. Ez különösen azt jelenti, hogy az elmaradt jövedelem és a
kötelezettségvállalással járó többletköltségek kiszámításához a referenciaszintnek az
intézkedés által érintett területen folytatott szokásos helyes gazdálkodási gyakorlatot
kell venni. Ha azt agronómiai vagy környezeti körülmények indokolják, figyelembe
lehet venni a földterület elhagyásának vagy bizonyos gazdálkodási gyakorlatok
megszüntetésének gazdasági következményeit.
5.3.5. Az ösztönzés szükségességét a tagállamnak kell megállapítania, objektív kritériumok
alapján. Az ösztönző kifizetés nem haladhatja meg az elmaradt jövedelem és a
kötelezettségvállalással járó többletköltségek 20%-át, hacsak nem bizonyítható, hogy
az intézkedés tényleges végrehajtásához elkerülhetetlenül szükséges a mérték
emelésére.
5.3.6. Ha a tagállam kivételesen állami támogatás megadását javasolja a vidékfejlesztési
rendelet szerint előírtnál rövidebb időtartamú kötelezettségvállalás tekintetében,
részletes indokolást kell adnia, beleértve annak bizonyítását, hogy az intézkedés teljes
környezeti hatásai a javasolt rövidebb időn belül megvalósíthatók. A javasolt
támogatás összegének tükröznie kell a kötelezettségvállalás rövidebb időtartamát.
5.4.

GAZDÁLKODÓK TÁMOGATÁSA A KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN
KÖRNYEZETVÉDELMI KORLÁTOZÁSOK ALÁ ESŐ TERÜLETEKEN

5.4.1. A vidékfejlesztési rendelet 16. cikke új közösségi támogatási formát alakít ki a
gazdálkodók számára a közösségi környezetvédelmi szabályokon alapuló korlátozások
végrehajtása eredményeként a környezetvédelmi korlátozások alá eső területek
mezőgazdasági hasznosítására vonatkozó korlátozások miatt felmerült költségek és
elmaradt jövedelem kompenzálása érdekében, ha és amennyiben ilyen kifizetések
szükségesek az említett szabályokból adódó sajátos problémák megoldásához. A
kifizetéseket olyan szinten kell megállapítani, hogy elkerüljék a túlkompenzálást.
Ez különösen a hátrányos helyzetű területeken történő kifizetések esetében szükséges.
A közösségi támogatásra jogosult összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 200
eurót. A vidékfejlesztési rendelet 21. cikkének megfelelően e területek teljes — a
rendelet 20. cikke alapján hátrányos helyzetű területnek minősíthető egyéb
területekkel összevont — felszíne nem haladhatja meg a tagállam felszíni területének
10%-át.
5.4.2. A Bizottság eseti alapon vizsgálja az ilyen területek javára adandó állami támogatásra
tett javaslatokat, tekintetbe véve a fentiekben rögzített elveket, illetve a
vidékfejlesztési programok keretén belüli közösségi támogatás megadására nézve
megállapított elveket. A Bizottság ezen értékelés során figyelembe veszi a
gazdálkodók számára előírt korlátozások jellegét. Támogatás általában csak a jó
gazdálkodási gyakorlaton túlnyúló kötelezettségekre engedélyezhető. A szennyező
fizet elv csorbításával adott támogatás csak kivételes, átmeneti és fokozatosan
csökkenő lehet.
5.5.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS
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5.5.1. A hosszú ideje folytatott politikájának megfelelően a Bizottság általában nem hagy
jóvá olyan támogatást, amely a vállalatokat, köztük a mezőgazdasági termelőket
mentesíti az általuk előidézett szennyezésből vagy kárból származó költségek alól. A
Bizottság csak jól megindokolt körülmények esetén tesz kivételeket ezen elv alól.
5.5.2. Indokolt lehet a meglévő közösségi szabályokon túlmenő, új kötelező nemzeti
környezeti követelményekkel járó költségek kiegyenlítésére irányuló átmeneti
könnyítés, ha ez a nemzetközi szintű versenyképesség elvesztésének a kompenzálása
érdekében szükséges. A támogatásnak mind átmenetinek, mind pedig fokozatosan
csökkenőnek kell lennie, elvben legfeljebb öt éven át adható, és a támogatás első
összege nem haladhatja meg az ahhoz szükséges összeget, hogy a termelőt
kompenzálják azon költségeiért, amelyek a vonatkozó közösségi rendelkezések
betartásával járó költségekhez képest a vonatkozó nemzeti rendelkezések betartása
miatt többletként merülnek fel. A Bizottság emellett figyelembe veszi, hogy a
kedvezményezetteknek mit kell tenniük az általuk előidézett szennyezés csökkentése
érdekében.
5.5.3. Megfelelően indokolt esetekben, mint például a bioüzemanyagok fejlesztésére nyújtott
támogatások, a Bizottság jóvá hagyhat működési támogatásokat olyan esetekben is,
amikor világosan bizonyítható, hogy ezeket a hagyományos termelési eljárásokhoz
képest erősebben környezetbarát termelési tényezők felhasználásából származó
többletköltségek kiegyenlítése teszi szükségessé. A támogatás emez összetevőjét a
többletköltségek hatásainak semlegesítésére kell korlátozni, és azt legalább ötévenként
időszakos felülvizsgálat alá kell vetni a különböző termelési tényezők relatív
költségeiben bekövetkező változások és a környezetre nézve barátságosabb termelési
tényezők felhasználásából esetleg adódó kereskedelmi haszon figyelembevétele
érdekében.
5.5.4. Hogy a környezetvédelmi költségeket az árakba belefoglalhassák, a tagállamok egyre
inkább folyamodnak környezetvédelmi adókhoz, például az energiára, a
környezetterhelő mezőgazdasági anyagokra, rovarirtó vagy növényvédő szerekre
kivetett adókhoz. Néha annak biztosítása érdekében, hogy a mezőgazdasági ágazat
általános adóterhe ne növekedjék, ezeket az adókat teljes egészében vagy részben
olyan más adók, például a munkaerővel kapcsolatos adók, vagyonadók vagy
jövedelemadók csökkentésével egyenlítik ki. Feltéve, hogy ezeket az
adócsökkentéseket objektív alapon az egész mezőgazdasági ágazatra alkalmazzák, a
Bizottság általában kedvezően ítéli meg ezeket az intézkedéseket, ha ezek a Szerződés
87. cikkének (1) bekezdése értelmében valóban állami támogatásnak minősülnek.
Bizonyos esetekben azonban ezen adók alól teljes vagy részleges menetesség adható a
mezőgazdasági termelés meghatározott ágazatai vagy a termelők meghatározott típusai
javára. A Bizottságnak bizonyos fenntartásai vannak a mentességek eme fajtáit
illetően, amelyek természetüknél fogva inkább az olyan intenzívebb termelési
rendszereknek jutnak, amelyek a legnagyobb környezetvédelmi, higiénés és állatjóléti
nehézségeket jelentik. Ezért a termelők támogatása érdekében ilyen típusú
támogatások csak átmeneti jelleggel és fokozatosan csökkenő alapon, legfeljebb öt
éves időtartamra fogadható el, ha a támogatásról bebizonyítható, hogy a nemzetközi
versenyképesség elvesztésének kiegyenlítéséhez szükséges, és ha a támogatási
rendszer valóban ösztönzi az érintett környezetterhelő anyagok csökkentett
használatát.
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5.6.

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK

5.6.1. Az alábbi 13. és 14. szakasznak megfelelően kell engedélyezni a termelőket és
vállalatokat környezeti ügyekben eligazító tájékoztató tevékenységek, képzési és
tanácsadói szolgáltatások támogatását.
5.6.2. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott egyéb környezetvédelmi támogatásokat eseti
alapon kell értékelni, tekintetbe véve a Szerződésben rögzített elveket és a
környezetvédelem állami támogatásáról szóló vonatkozó közösségi iránymutatást44.
6.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
IRÁNYULÓ TÁMOGATÁS

TERÜLETEKEN

6.1.

A vidékfejlesztési rendelet 51. cikkének (3) bekezdése tiltja a gazdálkodóknak a
hátrányos helyzetű területeken lévő természeti hátrányokat kompenzáló állami
támogatását, hacsak a támogatás nem tesz eleget a rendelet 14. és 15. cikkében
megállapított feltételeknek.

6.2.

Ha az állami támogatási intézkedéseket vidékfejlesztési rendeleten alapuló
támogatással vonják össze, a gazdálkodónak nyújtott teljes támogatás nem haladhatja
meg a rendelet 15. cikkének megfelelően meghatározott összegeket.

7.

FIATAL GAZDÁLKODÓK INDULÁSÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

7.1.

A fiatal gazdálkodók indulásához nyújtott támogatás az egész ágazat fejlesztésére és a
vidéki területek elnéptelenedését hivatott megakadályozni. Ezért a vidékfejlesztési
rendelet 7. és 8. cikke közösségi rendszert ír elő a fiatal gazdálkodók indulásának
támogatása érdekében.

7.2.

Állami támogatás ugyanezen feltételek mellett adható a fiatal gazdálkodók indulására.
A vidékfejlesztési rendelet alapján és az állami támogatások formájában nyújtott teljes
összevont támogatás általában nem haladhatja meg a vidékfejlesztési rendelet 8.
cikkének (2) bekezdésében előírt legfelső határokat. A Bizottság engedélyezi az ezeket
a határokat meghaladó állami többlettámogatásokat legfeljebb 25.000 euro összegig,
különösen, ha ezt az érintett régióban az induláshoz szükséges nagyon magas
költségek indokolják.

8.

A KORAI NYUGDÍJAZÁSHOZ VAGY A GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉG
BESZÜNTETÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

8.1.

A Bizottság kedvezően ítéli meg azokat a támogatási rendszereket, amelyek célja az
idősebb gazdálkodók korai nyugdíjba vonulásra való ösztönzése. Amennyiben a
kereskedelmi gazdálkodó tevékenységek állandó és végleges beszüntetését feltételül
szabják meg, az ilyen támogatási rendszerek csak korlátozott hatást gyakorolnak a
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versenyre, miközben hozzájárulnak az egész ágazat hosszú távú fejlődéséhez. Ezért a
vidékfejlesztési rendelet 10., 11. és 12. cikke által előírt közösségi támogatás mellett a
Bizottság engedélyezi az ilyen típusú intézkedés állami támogatását is.
8.2.

Az elmúlt években számos tagállam értesítette a Bizottságot olyan támogatási
rendszerekről, amelyek azoknak a gazdálkodóknak a mezőgazdasági ágazatból történő
kilépését könnyítetik meg, akik gazdasági okokból kényszerülnek felhagyni a
gazdálkodással. A Bizottság úgy véli, hogy a nem életképes gazdálkodóknak a
gazdálkodó tevékenység abbahagyásában segítséget nyújtó támogatási rendszerek
hozzájárulnak az egész ágazat hosszú távú fejlődéséhez. Ezen túlmenően az ilyen
támogatási rendszereknek jelentős szociális vetületei is lehetnek, mivel arra
irányulnak, hogy megkönnyítsék az érintett személyek beilleszkedését a gazdasági
tevékenység más területeibe. Amennyiben a kereskedelmi gazdálkodó tevékenységek
állandó és végleges beszüntetését feltételül szabják meg, az ilyen típusú intézkedések
állami támogatását engedélyezi a Bizottság.

9.

A
TERMELŐ-,
FELDOLGOZÓÉS
MARKETINGKAPACITÁS
FELSZÁMOLÁSÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

9.1.

Az elmúlt években számos olyan támogatási rendszerről értesítették a Bizottságot,
amelyek kapacitás-felszámolásra nyújtanak állami támogatást. A múltban a Bizottság
kedvezően ítélte meg az ilyen támogatási rendszereket, feltéve, hogy azok megfeleltek
a termelőkapacitás csökkentésére irányuló közösségi megoldásoknak, és feltéve, hogy
eleget tesznek bizonyos feltételeknek, nevezetesen:
— a támogatásnak az érintett ágazat általános érdekét kell szolgálnia,
— kiegészítő kötelezettségvállalásra kell kötelezni a kedvezményezettet,
— ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy a támogatást megmentésre vagy
szerkezetátalakításra használják fel,
— nem adható túlzott kompenzáció tőkeérték- és jövőbeni jövedelemvesztésre.

9.2.

Ha nem tekinthető az érintett vállalkozások javára adott tiszta működési támogatásnak,
az ilyen támogatás előfeltételeképpen bizonyítani kell, hogy az egész ágazat érdekét
szolgálja. Ha nincs kapacitásfelesleg, és ha a kapacitást egyértelműen egészségügyi
vagy környezetvédelmi okok miatt számolják fel, akkor ez elég bizonyíték arra, hogy
ez a feltétel teljesül.
Más esetekben a termelőkapacitások felszámolására támogatás csak olyan
ágazatokban adható, ahol akár regionális, akár nemzeti szinten egyértelműen
kapacitásfelesleg van. Ilyen esetekben indokoltnak tűnik arra számítani, hogy a piaci
erők végül előidézik a szükséges strukturális kiigazításokat. Ezért a
kapacitáscsökkentés támogatása csak akkor fogadható el, ha részét képezi a szektor
meghatározott célú és külön ütemezésű szerkezetátalakítási programjának. Ilyen
esetekben a Bizottság többé nem fogad el korlátlan időtartamú támogatási
rendszereket, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a szükséges változtatások
halogatását eredményezhetik. A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a támogatás
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engedélyezését feltételekhez köti, és általában elvárja, hogy a rendszer végrehajtásáról
éves jelentést kapjon.
9.3.

Semmilyen olyan támogatás nem fizethető, amely megzavarhatja a piac közös
szervezéseinek mechanizmusát. Eseti alapon kell a termelési korlátok vagy kvóták
hatálya alá tartozó ágazatokban alkalmazandó támogatási rendszereket értékelni.

9.4.

A támogatás kedvezményezettjét megfelelő kiegészítő kötelezettségvállalásra kell
kötelezni. Ez a kiegészítő kötelezettségvállalás általában abban a határozott és
visszavonhatatlan döntésben áll, hogy az érintett termelőkapacitást kiselejtezik vagy
visszavonhatatlanul megszüntetik. Ez vagy a kapacitásnak az érintett vállalkozás általi
teljes felszámolásával, vagy pedig egy meghatározott üzem bezárásával jár. A
kedvezményezetnek jogilag kötelező kötelezettségvállalást kell adnia arról, hogy a
felszámolás végleges és visszafordíthatatlan lesz. Az ilyen a kötelezettségvállalás az
érintett létesítmény jövőbeni vásárlóit is köti. Olyan esetekben azonban, amikor a
termelőkapacitást már véglegesen felszámolták, vagy amikor az ilyen felszámolás
elkerülhetetlennek tűnik, a kedvezményezett részéről nincsen kiegészítő
kötelezettségvállalás, és támogatás nem adható.

9.5.

Kizárhatóvá kell tenni azt a lehetőséget, hogy támogatást nehéz helyzetben lévő
társaságok megmentése és szerkezetátalakítása érdekében nyújtsanak. Ezért ha a
támogatás kedvezményezettje nehéz pénzügyi helyzetben van, a támogatást a nehéz
helyzetben lévő vállalatok megmentéséről és szerkezetátalakításáról szóló közösségi
iránymutatásnak megfelelően kell értékelni.

9.6.

A rendszernek ugyanazon feltételek mellett hozzáférhetőnek kell lennie az érintett
ágazat valamennyi gazdasági üzemeltetője számára. A támogatás összegét szigorúan
az eszközök értékvesztésének kompenzációjára, továbbá az eszközök értékének a
20%-át meg nem haladó ösztönzés kifizetésére kell korlátozni. Támogatás fizethető
azonban a rendszer végrehajtásából származó kötelező szociális költségek
kiegyenlítésére is.

9.7.

Mivel ezeknek a támogatási intézkedéseknek a célja az érintett ágazatnak
szerkezetátalakítása, amely végső soron a benne továbbra is aktív gazdasági
üzemeltetőknek kedvez, és mivel a versenyfeltételek lehetséges torzulásának a
kockázatát és a túlkompenzálás veszélyét csökkenteni kell, a Bizottság úgy véli, hogy
e támogatási költségeknek legalább a felét az ágazat hozzájárulásából kell fedezni,
vagy önkéntes hozzájárulás, vagy adó kivetése révén. Ezt a követelményt nem
alkalmazzák, ha a kapacitást egészségügyi vagy környezetvédelmi okból számolják
fel.

10.

TERMELŐI CSOPORTOK TÁMOGATÁSA

10.1. A mezőgazdasági termelés egyenetlen jellege miatt a Bizottság hagyományosan
kedvezően ítélte meg az olyan „felfutási” támogatások kifizetését, amelyek
tömörülésre, termelői csoportok létesítésére ösztönzik a gazdálkodókat, hogy
kínálatukat koncentrálják és termelésüket a piaci követelményekhez igazítsák. A
korábbiakban a Közösség támogatást nyújtott termelői szervezetek létesítéséhez
bizonyos régiókban a termelői csoportokról és társulásaikról szóló 952/97/EK tanácsi
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rendeletnek45 megfelelően. A vidékfejlesztési rendelet elfogadásakor azonban arra való
tekintettel, hogy a termelői csoportok és ezek társulásai a piac számos közös
szervezése keretében kapnak támogatásokat, a Bizottság úgy vélte, nem szükséges
többé külön támogatást adni e csoportok számára a vidékfejlesztés keretén belül. A
Bizottság szerint ez a változás nem akadályozza az olyan termelői szervezetek
létesítésének állami támogatását, amelyek a gazdálkodókat a termelésnek a kereslethez
való igazításában segítik, különösen azokban az ágazatokban, ahol támogatás nem áll
rendelkezésre a piac közös szervezései alapján. Az újabb fejlemények nyomán
azonban felül kell vizsgálni a Bizottság politikáját e támogatási típus tekintetében.
10.2. Ez a válogatás csak az érintett tagállam jogszabályai alapján támogatásra jogosult
termelői csoportok vagy termelői társulások számára adott felfutási támogatással
foglalkozik. A termelői csoport annak a célnak az érdekében felállított csoport, hogy a
tagok termelését és termelési eredményét közösen a piaci követelményekhez igazítsák,
különösen a kínálat koncentrálása útján. A termelői társulás elismert termelői
csoportokból áll, és ugyanezeket a célokat követi nagyobb léptékben.
10.3. A termelői csoport szabályzatának köteleznie kell a tagokat a csoport által kidolgozott
kínálati és forgalomba hozatali szabályoknak megfelelő piaci termelésre. Ezek a
szabályok engedélyezhetik a termelőnek a termelés bizonyos hányadának közvetlen
értékesítését. Elő kell írniuk továbbá, hogy a csoporthoz csatlakozó termelőknek
legalább három évig tagoknak kell maradniuk, és hogy a kilépési szándékukról
legalább 12 hónappal korábban értesítést kell adniuk. Emellett elő kell írniuk közös
termelési, különösen a termékminőséggel kapcsolatos szabályokat, illetve bizonyos
ökológiai eljárások alkalmazását, az áruk forgalomba hozatalának közös szabályait és
a termékinformációval kapcsolatos szabályokat, különös tekintettel a betakarításra és a
beszerezhetőségre. E követelmények figyelembevétele mellett azonban a termelők
továbbra is maguk felelnek saját vállalkozásuk kezeléséért. E szakasz alapján nem
adható támogatás olyan termelői szervezetek számára, mint például társaságok vagy
szövetkezetek, amelyek célja egy vagy több agrárvállalkozás kezelése, és amelyek
ezért tulajdonképpen egyetlen termelőnek minősülnek. Minden esetben meg kell
bizonyosodni arról, hogy a termelői szervezetek tiszteletben tartják a
versenyszabályokat.
10.4. Ha a közös szervezések támogatást biztosítanak termelői csoportok vagy termelői
társulások számára az érintett ágazatban, a Bizottság eseti alapon vizsgálja az állami
támogatásra tett javaslatokat, tekintettel a támogatási intézkedéseknek a közös
szervezés céljaival való összeegyeztethetőségére.
10.5. Más esetekben a Bizottság továbbra is az általa korábban alkalmazott elveknek
megfelelően értékeli az állami támogatásra tett javaslatokat. Ez azt jelenti, hogy
átmeneti és fokozatosan csökkenő alapon, a felfutási időszakban adható támogatás a
csoport vagy a társulás ügyviteli költségeinek fedezésére. Ennek alkalmazásában a
elismerhető kiadások magukban foglalják az alkalmas helyiségek bérleti díját46, az
irodai berendezések megvásárlását, beleértve a számítógépes hardvert és szoftvert is,
az ügyviteli személyzet költségeit, a rezsiköltségeket, valamint a jogi és ügyviteli
díjakat. A támogatás összege elvben nem haladhatja meg az első évben felmerült
45

HL L 142. szám, 1997.06.02., 30. o.
Ha a helyiségeket megvásárolják, az elismerhető kiadások a piaci áraknak megfelelő bérleti költségekre
korlátozódnak.

46

49

Nem hivatalos fordítás!
költségek 100%-át, amelyet minden egyes működési évre nézve 20 százalékponttal
csökkenteni kell, így az ötödik évben a támogatás összege az illető év tényleges
költségeinek a 20%-a lesz. Nem fizethető támogatás az ötödik év után felmerült
költségekre, és nem fizethető támogatás a termelői szervezet elismerése utáni hetedik
évet követően.
10.6. A megelőző bekezdéstől eltérve, a Bizottság új felfutási támogatás megadását
engedélyezi az érintett termelői csoport vagy társulás tevékenységének jelentős
bővülése esetében, például, ha tevékenységét a csoport új termékekre vagy új
ágazatokra terjeszti ki.47 Az új támogatás esetében az elismerhető kiadásokat azokra
korlátozzák, amelyek a termelői csoport vagy társulás által ellátott további
feladatokból származnak, és az ebben a szakaszban rögzített többi feltételt
alkalmazzák.
10.7. Nem tartoznak e szakasz hatálya alá az azon egyéb mezőgazdasági társulások számára
adott támogatások, amelyek a mezőgazdasági termelés szintjén látnak el például
kölcsönös támogatással kapcsolatos feladatokat, illetve nyújtanak gazdaság-kisegítő és
gazdaságirányító szolgáltatásokat a tagok vállalkozásán belül, de nem vesznek részt a
kínálatnak a piachoz való közös igazításában. A Bizottság azonban az ebben a
szakaszban rögzített elveket alkalmazza az eredetmegjelölő vagy minőségi jelzések
használatának felügyeletéért felelős termelői szövetségek felfutási költségeinek
fedezésére adandó támogatásokra.
10.8. Azokat a támogatásokat, amelyeket a termelői csoportoknak vagy társulásoknak nem a
felfutási
költségek,
hanem
egyéb,
például
beruházásokkal
vagy
reklámtevékenységekkel kapcsolatos kiadások fedezésére adnak, az ezekre a
támogatásokra irányadó szabályoknak megfelelően kell értékelni. Az elsődleges
termelésbe történő beruházások támogatása esetében, a 4.1.1.8. pontban említett
támogatásra jogosult kiadások felső határát a csoport egyes tagjaira való hivatkozással
kell meghatározni.
10.9. Az e szakasz alapján engedélyezett támogatási rendszereket hozzá kell igazítani a piac
közös szervezéseire irányadó rendeletekben majdan bekövetkező változásokhoz.
10.10. A termelői csoportok vagy társulása számára nyújtott támogatás alternatívájaként
közvetlenül a termelők számára is adható támogatás a csoport megalakulását követő
első években a csoportok működési költségeihez való hozzájárulásaik kiegyenlítése
érdekében. A támogatási összeg kiszámításának elveit a 10.5 pont rögzíti.
11.

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉST VAGY A MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐESZKÖZÖKET ÉRT KÁR KOMPENZÁLÁSÁRA ADOTT
TÁMOGATÁS

11.1. ÁLTALÁBAN
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11.1.1. A mezőgazdaság állami támogatása az intézkedések egy olyan csoportját is magában
foglalja, amelyek célja a gazdálkodók megvédése a mezőgazdasági termelést vagy a
mezőgazdasági termelőeszközöket, köztük az épületeket és ültetvényeket ért kárral
szemben, amelyet olyan előre nem látható események idéznek elő, mint például
természeti katasztrófák, rossz időjárási feltételek vagy állati vagy növényi fertőző
betegségek kitörése.48 Maga a Szerződés a 87. cikk (2) bekezdése b) pontjában előírja,
hogy a természeti katasztrófák vagy az előre nem látható események által előidézett
kár megszüntetésére irányuló támogatások összeegyeztethetők a közös piaccal. A
Bizottság azonban a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontját alapul véve két
további, ilyen jellegű támogatási csoportot is elfogadott, nevezetesen:
— a növényi és állati fertőző betegségek kitörésével szembeni megelőző
intézkedések ösztönzésére irányuló támogatás, beleértve bizonyos fertőző
betegségek által előidézett kár kompenzálását is, és
— a mezőgazdasági termelés vagy mezőgazdasági termelőeszközök veszteségi
kockázatával szembeni biztosítási szerződések megkötését ösztönző támogatás.
11.1.2. A versenyfeltételek torzulása kockázatának elkerülése érdekében a Bizottság
fontosnak tekinti annak biztosítását, hogy az igazgatási és költségvetési korlátok
figyelembevételével a gazdálkodók számára a mezőgazdasági termelésben keletkezett
károkat kompenzáló támogatás kifizetése a káresemény bekövetkezése utáni lehető
legrövidebb időn belül megtörténjék. Ha a támogatást csak évekkel a kérdéses
esemény bekövetkezése után fizetik ki, reális veszélye van annak, hogy az ilyen
támogatás kifizetése ugyanazokkal a gazdasági hatásokkal jár, mint a működési
támogatás. Különösen így áll a helyzet, ha a támogatást visszamenőleg fizetik ki annak
idején nem megfelelően dokumentált kárigények tekintetében. Ezért a megfelelő,
például az esemény jellegéből és mértékéből levezetett indokolás hiányában, illetve a
kár elhúzódó vagy folyamatos jellege miatt a Bizottság nem hagyja jóvá az esemény
bekövetkezése után három évvel benyújtott támogatási javaslatokat.
11.2. TERMÉSZETI KATASZTRÓFA VAGY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ÁLTAL
ELŐIDÉZETT KÁR JÓVÁTÉTELÉRE ADOTT TÁMOGATÁS
11.2.1. Mivel az állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségének, a
Szerződés 87. cikke (1) bekezdésében kimondott általános elve alól kivételt képez a
„természeti katasztrófának” és „rendkívüli eseménynek” a 87. cikk (2) bekezdésének
b) pontjában foglalt fogalma, a Bizottság következetesen azt az álláspontot képviselte,
hogy azt korlátozásokkal kell értelmezni. A Bizottság eddig elfogadta, hogy a
földrengés, lavina, földcsuszamlás és árvíz természeti katasztrófának minősülhet. A
Bizottság által eddig elfogadott rendkívüli események magukban foglalják a háborút, a
belső zavargásokat, illetve — bizonyos fenntartásokkal és a méretüktől függően — a
nagy nukleáris vagy ipari baleseteket és az általános veszteségeket okozó tűzvészeket.
Ugyanakkor a Bizottság nem fogadta el, hogy valamely rendes kereskedelmi biztosítás
hatálya alá tartozó feldolgozó üzemben kiütött tüzet rendkívüli eseménynek tekintsen.
A Bizottság rendszerint nem fogadja el, hogy az állati vagy növényi fertőző
betegségek kitörését természeti katasztrófaként vagy rendkívüli eseményként
minősítse. Egy esetben mégis rendkívüli eseményként ismerte el egy tejesen új állati
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fertőző betegség igen széleskörű kitörését. Mivel nehéz az ilyen eseményeket előre
megjósolni, a Bizottság a 87. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően és az e
területtel kapcsolatos korábbi gyakorlatának figyelembevételével továbbra is eseti
alapon értékeli a támogatásnyújtásra tett javaslatokat.
11.2.2. Miután valamely természeti katasztrófa vagy rendkívüli esemény létének bizonyítása
megtörtént, a Bizottság engedélyezi a támogatást az anyagi kár 100%-os
kompenzálásáig. A kompenzációt általában az egyéni kedvezményezett szintjén kell
kiszámítani, és a túlkompenzálás elkerülése érdekében az esedékes, például a
biztosítási kötvények alapján járó kifizetéseket le kell vonni a támogatás összegéből. A
Bizottság elfogadja a gazdálkodóknak a mezőgazdasági termelőeszközeik pusztulása
nyomán keletkezett jövedelemveszteségét kompenzáló támogatást is, feltéve, hogy
nem történik túlkompenzálás.
11.3. A GAZDÁLKODÓKNAK A ROSSZ IDŐJÁRÁSI FELTÉTELEK ÁLTAL
OKOZOTT VESZTESÉG KOMPENZÁLÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁS
11.3.1. A Bizottság következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy az olyan rossz időjárási
feltételek, mint például a fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály, önmagukban nem
tekinthetők a 87. cikk (2) bekezdése b) pontjának értelmében vett természeti
katasztrófának. Az ilyen események által a mezőgazdasági termelésben vagy a
mezőgazdaság termelőeszközökben okozott kár miatt a Bizottság elfogadta, hogy az
ilyen események természeti katasztrófákhoz hasonlíthatnak, ha a kár szintje
meghatározott küszöböt elér, a hátrányos helyzetű területeken a rendes termelés 20%át, egyéb területeken pedig a 30%-át. A mezőgazdasági termelés eredendő
változékonysága miatt egy ilyen küszöb fenntartása azért is szükségesnek látszik, hogy
biztosítsa, az időjárási feltételeket ne használhassák fel ürügyül működési támogatás
kifizetésére. Annak érdekében, hogy a Bizottság értékelni tudja az ilyen támogatási
rendszereket, a rossz időjárási feltételek által okozott károkat kompenzáló támogatási
intézkedésekről szóló értesítésekbe bele kell foglalni a megfelelő bizonyítékul
szolgáló meteorológiai információkat is.
11.3.2. Ha a kár nem évelő növényeket éri, a vonatkozó 20%-os vagy 30%-os veszteségi
küszöböt a kérdéses évben az illető növény bruttó termelésének alapján kell
meghatározni egy rendes év bruttó termelésével összevetve. Elvben egy rendes évben
a bruttó termelést a megelőző három év bruttó átlagos termelésével számolva kell
meghatározni, kizárva azokat az éveket, amelyek során kompenzáció volt fizetendő
más rossz időjárási feltételek következtében. A Bizottság azonban a rendes termelés
kiszámításának egyéb módszereit is elfogadja, beleértve a regionális
referenciaértékeket, feltéve, hogy meggyőződik róla, hogy ezek reprezentatív
jellegűek és nem rendellenesen magas hozamokon alapulnak. Ha a termelési veszteség
volumenét meghatározták, ki kell számítani a fizetendő támogatás összegét. A
túlkompenzálás elkerülése érdekében a fizetendő támogatás összege nem haladhatja
meg a rendes periódus átlagos termelési szintjének és ugyanazon periódus átlagárának
szorzatát, csökkentve az esemény évében ténylegesen teljesített termelésnek és ezen
év átlagárának a szorzatával. A támogatás összegét a közvetlen támogatásképpen
kifizetett összegekkel is csökkenteni kell.
11.3.3. A veszteség kiszámítását az egyes vállalkozások szintjén kell elvégezni. Különösen
akkor, ha lokalizált események által okozott kár kompenzálására fizetnek támogatást.
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Abban az esetben azonban, amikor a rossz időjárási feltételek tágabb területet
érintettek hasonlóképpen, a Bizottság elfogadja, hogy a támogatási kifizetéseket az
átlagos veszteségekre alapozzák, feltéve, hogy ezek reprezentatív jellegűek és
semmilyen kedvezményezett számára nem eredményeznek jelentős túlkompenzálást.
11.3.4. A termelőeszközöket ért olyan kár esetében, amely a kárt okozó eseményt követő első
betakarításig több éven keresztül érezteti hatását (például fák fagy általi részleges
megrongálódása), a megelőző bekezdésekben rögzített elveknek megfelelően
meghatározott rendes évvel összevetett valós veszteségnek meg kell haladnia a 10%os arányt, és a termelésveszteség éveinek számával megszorzott valós veszteségnek
hátrányos helyzetű területeken meg kell haladnia a 20%-os, a többi területen pedig a
30%-os arányt.
11.3.5. A Bizottság a fentiekben rögzített elveket analógia útján a rossz időjárási feltételek
által az állatállományban okozott veszteségek kompenzálására nyújtandó támogatások
esetében is alkalmazza.
11.3.6. A túlkompenzálás elkerülése érdekében a kifizetett támogatás összegét csökkenteni
kell a biztosítási rendszerek alapján kapott összeggel. Ezen túlmenően figyelembe kell
venni a gazdálkodónál — például a termény be nem takarítása miatt — fel nem merült
rendes költségeket is. Ha azonban a rossz időjárási feltételek eredményeként az ilyen
költségek megemelkednek, további támogatás adható ezeknek a költségeknek a
fedezésére.
11.3.7. A gazdálkodók számára a rossz időjárási feltételek által az épületekben és a
berendezésekben okozott kárt (például jégeső miatt az üvegházakat ért kár)
kompenzáló támogatást el kell fogadni a tényleges költségek 100%-áig, bármilyen
minimális küszöb alkalmazása nélkül.
11.3.8. Az e szakaszon alapuló támogatás elvben csak gazdálkodók vagy — alternatívaként
— olyan termelői szervezet számára fizethető, amelynek az illető gazdálkodó a tagja;
ez esetben a támogatás összege nem haladhatja meg a gazdálkodónál felmerült
tényleges veszteséget.
11.4. ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI FERTŐZŐ BETEGSÉGEK LEKÜZDÉSÉRE ADOTT
TÁMOGATÁS
11.4.1. Ha egy gazdálkodó állatállományát fertőző betegség miatt veszteség éri, vagy ha
termését növényi fertőző betegség károsítja, ez általában nem minősül a Szerződés
értelmében vett természeti katasztrófának vagy rendkívüli eseménynek. Ilyen
esetekben a felmerült veszteségeket kompenzáló támogatást és a jövőbeni veszteségek
megelőzésére irányuló támogatást a Bizottság csak a Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontja alapján engedélyezheti, amelynek értelmében bizonyos
tevékenységek fejlesztését elősegítő támogatások összeegyeztethetőnek tekinthetők a
közös piaccal, feltéve, hogy az nem érinti a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel
ellentétes mértékben.
11.4.2. A Bizottság ezeknek az elveknek megfelelően úgy véli, hogy a gazdálkodók számára
az állati vagy növényi fertőző betegségekből származó veszteségeket kompenzáló
támogatás kifizetése csak megfelelő, közösségi, nemzeti vagy regionális szintű, az
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érintett fertőző betegség megelőzésére, ellenőrzésére vagy megszüntetésére
kidolgozott program részeként fogadható el. Tisztán működési támogatásoknak és a
közös piaccal összeegyeztethetetlennek kell tekinteni azokat a támogatásokat, amelyek
egyszerűen csak kompenzálják a gazdálkodókat veszteségeikért anélkül, hogy
bármilyen lépést tennének a problémának az eredeténél történő megszüntetéséért. A
Bizottság ezért olyan közösségi vagy törvény, rendelet, illetve közigazgatási eljárás
által megállapított nemzeti rendelkezések létét írja elő, amelyek értelmében az
illetékes nemzeti hatóságoknak kell az érintett fertőző betegséggel foglalkozniuk, vagy
úgy, hogy a megszüntetésére irányuló intézkedéseket megszervezik, különösen a
kompenzációhoz alapot biztosító kötelező intézkedések foganatosításával, vagy pedig
úgy, hogy először riasztórendszert alakítanak ki, kiegészítve ezt olyan támogatással,
amely a magánszemélyeket a megelőző intézkedésekben önkéntes részvételre
ösztönzi.49 Ennek megfelelően a támogatási intézkedések csak az állami hatóságok
feladatkörébe tartozó fertőző betegségekre vonatkozhatnak, nem pedig az olyan
intézkedésekre, amelyekért a gazdálkodóknak maguknak kell vállalniuk a felelősséget.
11.4.3. A támogatási intézkedések legyenek:
— vagy preventív jellegűek abban értelemben, hogy szűrő intézkedésekkel vagy
elemzésekkel, a fertőző betegséget terjesztő kártevők kiirtásával, az állatok
megelőző beoltásával vagy a termés kezelésével, illetve az állatállomány
preventív levágásával vagy a termés megsemmisítésével járnak,
— vagy kompenzáló jellegűek abban az értelemben, hogy az érintett állatállomány
levágására vagy a termés megsemmisítésére az állami hatóságok rendeletére vagy
ajánlására kerül sor, vagy az állatállomány és a termés pusztulása az illetékes
hatóságok által ajánlott vagy elrendelt oltás vagy egyéb intézkedés nyomán
következik be,
— vagy kombináltak abban az értelemben, hogy a fertőző betegségekből származó
veszteségeket kompenzáló támogatási rendszer attól a feltételtől függ, hogy a
kedvezményezett vállalja, hogy az állami hatóságok által megállapított, megfelelő
preventív intézkedéseket tesz a jövőben.
11.4.4. A tagállamnak az értesítésben bizonyítania kell, hogy az állati és növényi fertőző
betegségek legyőzésére adandó támogatások összeegyeztethetők a közösségi
állategészségügyi és növényvédelmi jogszabályokban megállapított külön
rendelkezésekkel és célokkal. Az érintett állati vagy növényi fertőző betegségeket
világosan meg kell határozni, az érintett intézkedésekről pedig leírást kell adni.
11.4.5. A fentiekben rögzített elvek betartásától függően, támogatás adható az olyan
intézkedések tekintetében felmerült tényleges költségek 100%-ig, mint például
egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrő intézkedések, oltóanyagok,
gyógyszerek és növényvédő termékek beszerzése és beadása, vágási költségek és a
termés megsemmisítésével járó költség. Nem fizethető támogatás azonban a preventív
intézkedések tekintetében, ha a közösségi jogszabályok meghatározott díjat állapítanak
meg a járványügyi intézkedések bizonyos típusaira nézve. Hasonlóképpen nem adható
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támogatás, ha a közösségi jogszabályok azt írják elő, hogy az intézkedések költségét
az agrárvállalkozásnak kell viselnie, hacsak az ilyen támogatási intézkedések költségét
teljes mértékben nem egyenlítik ki a termelőkre rótt kötelező díjak útján.
Kompenzáció adható a megsemmisített termés vagy a levágott állatok rendes értékéig.
Az elveszített nyereségre is adható ésszerű kompenzáció, figyelembe véve azokat a
nehézségeket, amelyek az állatállomány újratenyésztésével vagy az újbóli vetéssel,
illetve az illetékes hatóságok által azért előírt vagy ajánlott karanténnal vagy
várakozási idővel járnak, hogy lehetővé tegyék a fertőző betegség felszámolását az
agrárvállalkozás állatállományának újbóli feltöltése vagy földjének az újbóli bevetése
előtt.
Ha közösségi és/vagy nemzeti és/vagy regionális támogatási rendszerek alapján
támogatást nyújtanak, a Bizottság bizonyítékot kér arra nézve, hogy nincsen lehetőség
a túlkompenzálásra a különböző rendszerek halmozódása révén. Jóváhagyott
közösségi támogatás esetén meg kell adni a vonatkozó bizottsági határozat keltét és
referenciáit.
11.5. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKRE ADOTT TÁMOGATÁS
11.5.1. A természeti katasztrófák által okozott veszteségek utólagos kompenzálása helyett
több tagállam olyan támogatási rendszert alakított ki, amely az ilyen eseményekre
szóló biztosítás megkötésére ösztönzi a gazdálkodókat. Megfelel a Bizottság
politikájának, hogy a 11.2. pont hatálya alá tartozó természeti katasztrófák és
rendkívüli események által, illetve a 11.3. pont értelmében vett természeti
katasztrófákhoz hasonlítható rossz időjárási feltételek által okozott veszteségekre
kötött biztosítás költségének 80%-áig támogatást adjanak. Ha a biztosítás más, rossz
időjárási feltételek által okozott veszteségekre vagy állati vagy növényi fertőző
betegségek által okozott veszteségekre is kiterjed, a támogatást a biztosítási költségek
50%-ára kell csökkenteni.
11.5.2. Eseti alapon a Bizottság a természeti katasztrófákra és a rendkívüli eseményekre kötött
biztosítással kapcsolatos egyéb támogatási intézkedéseket is vizsgál, különösen a
viszontbiztosítási rendszereket és a rendkívül magas kockázatú övezetekben
tevékenykedő termelőket segítő egyéb támogatási rendszereket.
11.5.3. A biztosítási költségek támogatása nem akadályozhatja a belső biztosítási piac
működését. Ez például abban az esetben állna fenn, ha a biztosítási fedezet
nyújtásának lehetőségét egyetlen társaságra vagy társasági csoportra korlátoznák, vagy
ha a támogatásnak az lenne a feltétele, hogy a biztosítási szerződést az érintett
tagállamban létesített társasággal kössék meg.
12.

FÖLDTERÜLET ÚJRAPARCELLÁZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Az érintett tagállam jogszabályaiban megállapított eljárásnak megfelelően végzett
földterület-újraparcellázási műveletek keretén belül a mezőgazdasági földterület
parcelláinak cseréje a gazdaságilag életképes agrárvállalkozások létrehozását segíti
elő, és ezért hozzájárul az egész mezőgazdasági ágazat fejlődéséhez, miközben
korlátozott hatást gyakorol a versenyre. A Bizottság ezért engedélyezi, hogy
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támogatást nyújtsanak az újraparcellázás jogi és adminisztrációs költségeire, beleérve
a felmérési költségeket is, a felmerült tényleges költségek 100%-áig. Ha azonban
beruházási támogatást adnak az újraparcellázási rendszer keretén belül, beleértve a
földterület megvételére irányuló támogatásokat is, akkor ezekre a beruházásokra a 4.1.
pontban rögzített maximális támogatási mértékeket kell alkalmazni.
13.

A MINŐSÉGI MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
FORGALMAZÁSÁT ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK

TERMELÉSÉT

ÉS

13.1. A mezőgazdasági termékek minőségének javítását ösztönözni hivatott támogatási
intézkedések a mezőgazdasági termelés értékének növelésére irányulnak, és az egész
ágazatot segítik a minőséget egyre inkább hangsúlyozó fogyasztói igényekhez való
igazodásban. A Bizottság általában kedvező álláspontra helyezkedett az ilyen
támogatások tekintetében. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy az ilyen
támogatási intézkedések a versenyfeltételek torzulásának kockázatát jelenthetik, és a
közérdekkel ellentétes módon érinthetik a tagállamok közötti kereskedelmet.
Különösen így áll a helyzet, ha nagy támogatási összegeket ítélnek meg, vagy ha
támogatást azt követően is folyósítanak, hogy a támogatás többé semmilyen ösztönző
hatással nem jár, és ezért működési támogatási jellegűvé válik. A Bizottság ezért úgy
határozott, hogy felülvizsgálja politikáját e támogatások tekintetében.
13.2. A Bizottság engedélyezi a konzultációs és hasonló szolgáltatások, köztük a műszaki
tanulmányok, megvalósíthatósági és tervezési tanulmányok, illetve piackutatások
támogatását, amelyet a minőségi mezőgazdasági termékek fejlesztésével kapcsolatos
tevékenységekre adnak, beleértve az alábbiakat:
— piackutatási tevékenységek, termékkoncepció és -tervezés50, beleértve a vonatkozó
közösségi rendeleteknek megfelelő eredet-megjelölés elismerése vagy a sajátos
jelleget igazoló tanúsítványok iránti kérelmek elkészítésére adandó támogatásokat
is,
— minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, mint például az ISO 9000 vagy 14000
széria, továbbá a veszélyelemzési és kritikus kontrolpontra (HACCP) alapozott
rendszerek vagy környezeti auditálási rendszerek,
— a személyzetnek a minőségbiztosítási vagy a HACCP-típusú rendszerek
alkalmazására történő kiképzésének költségei.
Támogatás adható az elismert tanúsító testületek által az első minőségbiztosítási
tanúsítványra és hasonló rendszerekre kivetett díj fedezésére is.
Annak a lehetőségnek a megakadályozása érdekében, hogy nagy társaságok számára
nagy támogatási összegeket adjanak, az e szakasz alapján adható támogatás teljes
összege nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 100 000 eurót bármely három
éves időszak alatt, illetve a bizottsági meghatározás értelmében vett kis- és közepes
méretű vállalkozásoknak adott támogatás esetében az elismerhető költségek 50%-át,

50

Reklámtevékenységekre irányuló támogatás csak a vonatkozó dokumentumnak megfelelően adható.
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mégpedig a kettő közül a nagyobb összeget. A támogatási összeg kiszámítása céljából
a kedvezményezettet kell a szolgáltatás igénybevevőjének tekinteni.
A termelő létesítmények minőségi javításához szükséges beruházásokra, így a
dokumentációs rendszer kezeléséhez, illetve a folyamat- és termékellenőrzések
elvégzéséhez szükséges beruházásokra is adható támogatás, az eset szerint a 4.1. és a
4.2. pontban rögzített szabályoknak megfelelően.
13.3. A Bizottság korábban kedvezően ítélte meg a minőségellenőrzési intézkedések
költségének fedezésére szánt támogatásokat, támogatást engedélyezve a kötelező
ellenőrzések költségeinek 100%-áig és a nem kötelező ellenőrzések költségeinek 70%áig. Mivel azonban a mezőgazdasági termékek biztonságára és minőségére egyre
erőteljesebb hangsúly helyeződik, illetve különösen azért, mert az élelmiszerek
higiénéjének biztosítása érdekében a HACCP-típusú rendszerek alkalmazása
kötelezővé vált, a termelési folyamat alatt rutinjelleggel végzett ellenőrzések köre
jelentősen megnőtt és az ilyen ellenőrzések költsége a termelési költségek rendes
részévé vált. A minőségellenőrzési költségeknek a termelési költségekre gyakorolt
közvetlen hatása miatt az ilyen támogatások a versenyfeltételek torzulásának valós
kockázatát jelentik, különösen, ha ezeket szelektív jelleggel fizetik. A Bizottság ezért
úgy véli, hogy nem adható támogatás a gyártó által végzett eljáráson belüli rutinjellegű
minőségellenőrzésre és rutinjellegű termékellenőrzésre, tekintet nélkül arra, hogy
ezeket HACCP vagy hasonló rendszerek részeként önkéntes vagy kötelező alapon
végzik-e. Támogatás csak olyan harmadik személyek által vagy nevében végzett
ellenőrzések tekintetében adható, mint például az illetékes szabályozó hatóságok vagy
a nevükben eljáró testületek, illetve pedig az eredet-megjelölések, szervesség-címkék
vagy minőségi címkék használatának ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős független
szervezetek.
13.4. A tagállamoknak az illetékes hatóságok által vagy nevében a közösségi vagy nemzeti
jogszabályok alapján végzett kötelező ellenőrzési intézkedések költségeinek
áthárítására irányuló eltérő politikáik miatt, a Bizottság továbbra is engedélyezi
támogatás kifizetését az ilyen ellenőrzések költségeinek a 100%-os mértékéig, hacsak
közösségi jogszabály nem rögzíti a termelők által az ellenőrzési intézkedésekért
fizetendő összeget. Ha közösségi jogszabály előírja, hogy az ellenőrzés költségeit a
termelőknek kell állniuk, a díj tényleges szintjének meghatározása nélkül, a Bizottság
a támogatás kifizetését csak parafiskális adók által finanszírozott olyan támogatási
rendszer részeként engedélyezi, amely biztosítja, hogy az ellenőrzések teljes gazdasági
költségét a termelők állják. Figyelembe véve az érintett jogszabályi rendelkezéseket, a
Bizottság eseti alapon vizsgálja az olyan átmeneti és fokozatosan csökkenő
támogatásokra tett javaslatokat, amelyek időt biztosítanak a termelők számára az ilyen
ellenőrzésekhez való alkalmazkodáshoz.
Az eredet-megjelölések vagy a 2081/92/EGK51 és a 2082/92/EGK52 tanácsi rendelet
keretén belül meghatározott sajátos jelleget igazoló tanúsítványok hitelességének
biztosítása érdekében tett ellenőrzési intézkedések költségének fedezésére nyújtandó
támogatások sajátos esetében a Bizottság engedélyezi átmeneti és fokozatosan
csökkenő támogatások kifizetését, hogy az ellenőrzési rendszer létrehozását követő
első hat év alatt legyen fedezet az ellenőrzések költségeire. A meglévő, az ilyen
52
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ellenőrzések költségének fedezésére adott támogatásokat fokozatosan csökkenteni
kell, hogy ennek az iránymutatásnak a hatályba lépése után hat éven belül
megszűnjenek.
Az organikus termelési módszerek53 kidolgozásához fűződő sajátos közösségi érdekre
való tekintettel a Bizottság továbbra is engedélyezi a 2092/91/EGK tanácsi rendelet54
keretén belül elvégzett organikus termelési módszerek ellenőrzésének támogatását a
ténylegesen felmerült költségek 100%-os mértékéig.
13.5. A Bizottság engedélyezi az elismert minőségbiztosítási rendszereken alapuló minőségi
jelzések és címkék használatának felügyeletéért felelős más testületek által végzett
ellenőrzések költségének a 100%-os támogatását. Ezeket a támogatásokat
progresszíven csökkenteni kell úgy, hogy a létrehozást követő hetedik évre
megszűnjenek. Progresszíven csökkenteni kell az ilyen testületek által végzett
ellenőrzések költségét fedező, már meglévő támogatásokat úgy, hogy ezek az ezen
iránymutatás hatálybalépésétől számított hat éven belül megszűnjenek.
14.

TECHNIKAI
ÁGAZATBAN

TÁMOGATÁS

NYÚJTÁSA

A

MEZŐGAZDASÁGI

14.1. A Bizottság kedvezően ítéli meg azokat a támogatási rendszereket, amelyek a
mezőgazdasági ágazatban technikai támogatás nyújtására irányulnak. Ezek a
kedvezményes támogatások a közösségi mezőgazdaság hatékonyságát és
professzionalizmusát növelik, hozzájárulnak hosszú távú életképességéhez, miközben
csak nagyon korlátozott hatást gyakorolnak a versenyre. Ezért támogatás adható a
költségek 100%-áig az olyan tevékenységek fedezésére, mint például:
—

oktatás és képzés; az elismerhető költségek magukban foglalhatják a képzési
program megszervezésének tényleges költségeit, az utazási költségeket és a
dologi kiadásokat és a gazdálkodó vagy a gazdasági munkás távolléte idején a
helyettesítő szolgáltatások nyújtásának költségét,

—

gazdaságirányítási és -helyettesítő szolgáltatások nyújtása,

—

szaktanácsadói díj,

—

versenyek, bemutatók és vásárok megrendezése, beleértve az ilyen
eseményeken való részvétel alapján felmerült költségek támogatását is, és

—

az új technikákra vonatkozó ismeretek terjesztésére irányuló tevékenységek,
mint például helyénvaló, kisléptékű kísérleti projektek vagy demonstrációs
projektek.

14.2. A versenytorzulás elkerülése érdekében az ilyen jellegű támogatási intézkedésnek
elvben mindazok számára rendelkezésre kell állniuk, akik objektíven meghatározott
feltételek alapján az érintett területen alkalmasnak minősülnek. A kizárólag azonosított
csoportok tagjainak adható támogatások nem tekinthetők az egész ágazat fejlődését
elősegítő támogatásoknak, és ily módon működési támogatásoknak kell őket tekinteni.
53
54

Lásd a vidékfejlesztési rendelet preambulumának 41. bekezdését.
HL L 198. szám, 1991.07.22., 1. o.
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Így, ha termelői csoportok vagy más mezőgazdasági kölcsönös támogatást biztosító
szervezetek ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, a Bizottság biztosítékot kér arra nézve,
hogy a kérdéses szolgáltatások valamennyi jogosult gazdálkodó rendelkezésére állnak.
Ilyen esetekben az érintett csoport vagy szervezet ügyviteli költségeihez való
hozzájárulást a szolgáltató költségeire kell korlátozni.
14.3. Az ennek a szakasznak az alapján adott támogatás összege nem haladhatja meg
kedvezményezettenként a 100 000 eurót bármely három éves időtartam alatt, vagy a
bizottsági meghatározás értelmében vett kis- és középvállalkozások55 számára adott
támogatás esetében az elismerhető költségek 50%-át, mégpedig a kettő közül a
nagyobb összeget. A támogatás összegének kiszámításakor a kedvezményezettet kell a
szolgáltatást igénybevevő személynek tekinteni.
15.

AZ ÁLLATTARTÓ ÁGAZAT TÁMOGATÁSA

15.1. A fentiekben leírt támogatási intézkedések mellett a Bizottság az alábbi támogatások
megadását is engedélyezi az állattartó ágazatban a közösségi állatállomány genetikai
minősége fenntartásának és javításának támogatása érdekében:
—

100%-os támogatás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével járó ügyviteli
költségek fedezésére,

—

70%-os támogatás az állatállomány genetikai minőségével vagy hozamával
kapcsolatos vizsgálatokra,

—

az elismerhető költségek 40%-át kitevő támogatás a mesterséges termékenyítő
állomásokban történő beruházásokra és a gazdaságok szintjén történő innovatív
állattenyésztési technikák vagy gyakorlatok bevezetésére,

—

törzskönyvezett, kiváló minőségű genetikai tulajdonságokkal rendelkező hím
tenyészállatok tartásával járó költségek 30%-os támogatása.

A veszélyeztetett fajok vagy fajták megőrzésére irányuló támogatásokat a
vidékfejlesztési rendelet II. címének VI. fejezetében foglalt rendelkezéseknek
megfelelően kell értékelni.
16.

A LEGTÁVOLABBI RÉGIÓK ÉS AZ ÉGEI-TENGERI SZIGETEK ÁLLAMI
TÁMOGATÁSA

16.1. A vidékfejlesztési rendelet elfogadását követően a legtávolabbi régióknak és az Égeiszigeteknek kedvező hatályos szabályokban foglalt különböző, bizonyos körülmények
esetén további állami támogatásról rendelkező eltéréseket hatályon kívül helyezték. A
rendeletet azonban azon az elven alapul, hogy az ezen régiókra vonatkozó
vidékfejlesztési intézkedések kidolgozása közben kell megállapítani azokat az új
rendelkezéseket, amelyek az e régiók sajátos szükségeinek kielégítéséhez
nélkülözhetetlen kiigazítások és eltérések számára a kellő rugalmasságot biztosítják. A
Bizottság ezért eseti alapon vizsgálja az e régiók szükségeinek kielégítését célzó
állami támogatások megadására tett javaslatokat, tekintettel az érintett
55
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intézkedéseknek az érintett régiók vidékfejlesztési
összeegyeztethetőségére és a versenyre gyakorolt hatására.

programjaival

való

16.2. A legtávolabbi régiókat illetően a működési támogatásoknak ebben az
iránymutatásban rögzített általános tilalmától eltérve, a Bizottság eseti alapon vizsgálja
a legtávolabbi régiókban a működési támogatás megadására tett javaslatokat,
figyelembe véve a Szerződésben megállapított elveket és különösen az
intézkedéseknek a versenyre gyakorolt lehetséges hatásait az érintett régiókban és a
Közösség más részein.
17.

A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA
A kutatás és fejlesztés támogatását a kutatás és fejlesztés állami támogatásáról szóló
vonatkozó közösségi keretdokumentumban56 meghatározott kritériumoknak
megfelelően kell vizsgálni. A mezőgazdasági ágazatban is alkalmazni kell a kis- és
középvállalkozások javára történő 10%-os támogatásemelést, amelyet a kis- és
középvállalkozásokról szóló közösségi keretdokumentum 4.2.6. pontja ír elő.57

18.

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSÉRE ÉS
REKLÁMOZÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁS
A mezőgazdasági termékek előállításának ösztönzésére és reklámozására adott
támogatást a mezőgazdasági termékeknek és a Szerződés I. mellékletében fel nem
sorolt, bizonyos nem halászati termékeknek a reklámozására alkalmazandó
keretdokumentumnak megfelelően kell értékelni.58

19.

TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ, RÖVIDLEJÁRATÚ
HITELEK FORMÁJÁBAN
A mezőgazdasági ágazatban adandó kedvezményes kamatozású, rövidlejáratú
hiteleket (Credits de Gestion) az állami támogatásról szóló vonatkozó, a
mezőgazdaságban nyújtható kedvezményes kamatozású, rövidlejáratú hitelekről szóló
iránymutatásnak59 megfelelően kell értékelni.

20.

NEHÉZ
HELYZETBEN
LÉVŐ
CÉGEK
MEGMENTÉSÉRE
SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSOK

ÉS

A nehéz helyzetben lévő cégek megmentésére és szerkezetátalakítására irányuló
támogatásokat a nehéz helyzetben lévő cégek megmentésére és szerkezetátalakítására
adott állami támogatásokról szóló vonatkozó közösségi iránymutatásnak megfelelően
kell értékelni.60
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HL C 45. szám, 1996.02.17., 5. o., a mezőgazdasági ágazatban történő alkalmazását érintő későbbi
módosítás szerint (HL C 48. szám, 1998.02.13., 2. o.).
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Jelenleg HL C 213. szám, 1996.07.13., 4. o.
58
Jelenleg HL C 302. szám, 1987.11.12., 6. o.
59
Jelenleg HL C 44. szám, 1996.02.16., 2. o.
60
Jelenleg HL C 288. szám, 1999.10.09., 2. o.
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21.

A FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA
A foglalkoztatásra irányuló támogatásokat a foglalkoztatás támogatásáról szóló
vonatkozó közösségi iránymutatásnak megfelelően kell értékelni.61

22.

MEGLÉVŐ SZÖVEGEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
A 23.3. pont sérelme nélkül ez az iránymutatás és a megfelelő intézkedések az alábbi
szövegeket hatályon kívül helyezik és azok helyébe lépnek:
— javaslat a tagállamok által az állattartó és állati termék ágazatban adott
támogatásokkal kapcsolatos megfelelő intézkedésekre,62
— irányadó szabályok a mezőgazdasági termelést vagy a mezőgazdasági
termelőeszközöket ért kár esetében adandó nemzeti támogatások és az ilyen
kockázatokra kötött biztosítás díjakat részlegesen fedező nemzeti támogatások
odaítélésére,63
— keretdokumentum
támogatásokról,64

a

termelői

szervezetek

számára

nyújtott

nemzeti

— iránymutatás a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és marketingjébe történő
beruházásokkal kapcsolatos az állami támogatásról.65
Ennek az iránymutatásnak a hatálybalépése után és az 5.6.2. pont figyelembevétele
mellett a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás többé
nem vonatkozik a mezőgazdasági ágazatra.66
23.

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

23.1. ÉRTESÍTÉS
23.1.1. A Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének, illetve a Szerződés 88. cikke (3) bekezdése
alkalmazásának részletes szabályait megállapításáról szóló, 1999. március 22-i
659/1999/EK tanácsi rendelet67 rendelkezésének megfelelően és az alábbi 23.1.2. pont
figyelembevétele mellett valamennyi új támogatási rendszerről és valamennyi új
egyedi támogatásról hatálybalépése előtt értesíteni kell a Bizottságot.

61
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Jelenleg HL C 334. szm, 1995.12.12., 4. o.
Bizottsági levél a tagállamokhoz (SG(75) D/29416, 1975.09.19.).
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VI/503/88 munkaanyag
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23.1.2. A vidékfejlesztési rendelet 52. cikkének megfelelően nem kell külön, a Szerződés 88.
cikke (3) bekezdése szerinti értesítést adni a közösségi támogatásban részesített
vidékfejlesztési intézkedések többletfinanszírozását biztosító állami támogatásról,
feltéve, hogy a Bizottság kapott értesítést a közösségi támogatásról és a
vidékfejlesztési rendelet rendelkezéseinek megfelelően azt jóvá is hagyta a rendelet
40. cikkében említett program részeként.
E kivétel kiaknázása érdekében az érintett intézkedéseket és az egyes intézkedések
számára juttatott további állami támogatás összegét világosan meg kell határozni a
vidékfejlesztési tervben a végrehajtási rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A terv
bizottsági jóváhagyása csak az ilyen módon meghatározott intézkedésekre terjed ki.
Az egyéb intézkedésekre adandó állami támogatásokról, akár belefoglalják azokat a
tervbe, akár nem, vagy azokról az intézkedésekről, amelyekre a tervben rögzítettektől
eltérő feltételek vonatkoznak, külön kell értesíteni a Bizottságot a 88. cikk (3)
bekezdésének megfelelően. Ezen túlmenően, a terv bizottsági jóváhagyása csak a
tagállam által rögzített támogatási összegre terjed ki. Valamely adott intézkedés
számára juttatott támogatási összegnek az illető évben történő több, mint 25%-os
emeléséhez, illetve bármely, az előrelátott teljes összeghez viszonyított több, mint 5%os emeléshez meg kell szerezni a Bizottság jóváhagyását.68
Analógia útján ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a vidékfejlesztési tervek
módosításaira.
23.2. ÉVES JELENTÉSEK
23.2.1. A Tanács 1974. október 4-i ülése alatt a tagállamok kormányai úgy határoztak, hogy
átadják a Bizottságnak az 1974-ben létező valamennyi mezőgazdasági állami
támogatás teljes listáját. A Bizottság úgy vélte, hogy ezek a listák alapvető eszközét
képezik a nemzeti támogatási intézkedések jobb átláthatósága biztosításának, közös
kritériumok szerinti értékelésüknek és a közös mezőgazdasági piac helyes működése
biztosításának. Ennek megfelelően az 1974. június 2-án kelt levélében69 a Bizottság
arra kérte az összes tagállamot, hogy legkésőbb az egyes évek májusának végéig
naprakész listát adjanak a nemzeti támogatási rendszerekről.
23.2.2. Ezt a megoldást váltotta fel a 659/1999/EK tanácsi rendelet 21. cikke, amely előírja,
hogy a tagállamok kötelesek a Bizottság számára éves jelentéseket benyújtani minden
olyan meglévő támogatási rendszerről, amely tekintetében semmilyen meghatározott
jelentéstételi kötelezettséget nem ír elő feltételes határozat.
23.2.3. A mezőgazdasági ágazatban az éves jelentésekre vonatkozó megoldásoknak
figyelembe kell venniük a vidékfejlesztési rendelet V. fejezetében megállapított
vidékfejlesztési tervekkel kapcsolatos figyelő és értékelő eljárásokat, továbbá a WTO
megállapodások és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által
megállapított különböző jelentéstételi rendszereket. Amennyiben lehetséges, a
jelentéstételi megoldásoknak kerülniük kell a munka megkettőzését vagy ugyanazon
alapvető információ különböző formában történő többszörös ismertetését.

68
69

A végrehajtási rendelet 35. cikke.
SG(76) D/6717.
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23.2.4. Jelenleg a jelentéseket az alábbi iránymutatásnak megfelelően kell beterjeszteni. A
Bizottság azonban fenntartja magának a jogot, hogy a tagállamokkal való konzultálás
után ennek az iránymutatásnak a megváltoztatását javasolja, különösen a
vidékfejlesztési rendeletben megállapított figyelő és értékelő eljárások végrehajtása
során szerzett tapasztalatok figyelembevétele végett.
a) Első alkalommal 2001. július 1-je előtt, majd ezt követően legkésőbb az adott év
június 30-áig be kell terjeszteni a Bizottság elé az egységes jelentést, amely
kiterjed az érintett tagállamnak a mezőgazdasági ágazatot illető valamennyi
támogatási rendszerére. A jelentés két részből áll, egy általános részből és az
összes meglévő támogatási rendszerről szóló egyedi jelentésekből.
b) A terjedelmét tekintve 5–10 oldalas általános résznek áttekintést kell nyújtania
arról, hogy az érintett tagállamban az állami politika hogyan fejlődött a
mezőgazdasági ágazat támogatása irányában. Összegeznie kell a kérdéses évben
bekövetkezett fontos változásokat, beleértve a nagy új támogatási rendszerek
bevezetési vagy a meglévő rendszerek befejezési okainak rövid leírását, és be kell
mutatnia a meglévő támogatási rendszereknek adott támogatás szintjének főbb
változásait.
Ha a régiókra ruházták át az állami támogatáspolitika mezőgazdasági ágazatban
való végrehajtásának felelősségét, a tagállam belátása szerint külön általános
jelentéseket nyújthat be a nemzeti és regionális szintű tevékenységekről.
Az általános részhez összefoglaló pénzügyi adatokat kell mellékelni, amelyek a
mezőgazdasági ágazatra irányuló állami pénzügyi támogatás teljes szintjét
mutatják be. Ezeknek az adatoknak meg kell különböztetniük az alábbiakat:
— nemzeti hozzájárulások azon intézkedések finanszírozásához, amelyeket a
Közösség a vidékfejlesztési rendelet vagy más közösségi rendeletek
alapján támogat,
— támogatás olyan állami támogatási intézkedések számára, amelyeket a
Bizottság a vidékfejlesztési program részeként hagyott jóvá a
vidékfejlesztési rendelet 52. cikke alapján (lásd 23.1.2. pont),
— egyéb állami támogatási intézkedések.
Ezeket az összefoglaló pénzügyi adatokat lehetőleg egységes szemléltető táblázat
formájában kell ismertetni.70
c) Egyedi jelentéseket kell beterjeszteni azokról az egyes meglévő támogatási
rendszerekről71, amelyeket a Bizottság nem hagyott jóvá a vidékfejlesztési
program részeként a vidékfejlesztési rendelet 52. cikke alapján72.

70

Lásd a végrehajtási rendelet mellékletének 8. és 16. pontját.
Csak akkor kell benyújtani jelentéseket támogatási rendszer keretén kívül megadott egyéni
támogatásokról, ha ez a feltétele annak, hogy a Bizottság jóváhagyja a támogatást.
72
A vidékfejlesztési rendelet 52. cikke alapján jóváhagyott támogatási rendszerekről szóló jelentéseket a
vidékfejlesztési programok végrehajtásáról szóló jelentések keretén belül kell benyújtani.
71
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A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokra vonatkozó támogatási rendszerek esetében ezeket a jelentéseket a
melléklet I. részében rögzített formának megfelelően kell benyújtani. Emellett az
érintett támogatási rendszer engedélyezésében rögzített feltételeknek megfelelően
át kell adni a Bizottságnak az ahhoz szükséges információkat, hogy értékelje, a
rendszer mennyiben felel meg ezen iránymutatás 4.2.4. pontjában rögzített
korlátozásoknak.
Más esetekben a jelentéseket a melléklet II. részében rögzített egyszerűsített
formának megfelelően kell benyújtani. Az elsődleges mezőgazdasági termelésbe
történő beruházásokkal kapcsolatos támogatási rendszerek esetében az érintett
támogatási rendszer engedélyezésében rögzített feltételeknek megfelelően át kell
adni a Bizottságnak az ahhoz szükséges információkat, hogy értékelje, a rendszer
menyiben felel meg ezen iránymutatás 4.1.1.3. és 4.1.1.4. pontjaiban rögzített
korlátozásoknak.
Az egészben vagy részben parafiskális adókból finanszírozott támogatási
rendszerek esetében meg kell állapítani az adók hozamát és a rendszerrel
kapcsolatos közkiadásokat az ágazat által biztosított hozzájárulás nélkül.
23.2.5. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy konkrét esetben további információkat kérjen
meglévő támogatási rendszerekről, ha ez azért szükséges, hogy teljesíteni tudja a
Szerződés 88. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit.
23.2.6. Ha ennek az iránymutatásnak megfelelően nem nyújtanak be éves jelentéseket, a
Bizottság a 659/1999/EK rendelet 18. cikkének megfelelően járhat el.
23.2.7. A tagállamok által benyújtott éves jelentésekre való tekintettel a Bizottság megfelelő
lépéseket tesz, hogy biztosítsa a mezőgazdasági ágazat állami támogatására vonatkozó
információk jobb átláthatóságát.
23.3

ÚJ TÁMOGATÁSOK KÉRELMEZÉSE
A Bizottság ezt az iránymutatást 2000. január 1-jétől alkalmazza hatályosan az állami
támogatásokról szóló új értesítésekre és az abban az időpontban folyamatban lévő
értesítésekre.
A 659/1999/EK rendeket 1. cikkének f) pontja értelmében vett törvénytelen
támogatást a támogatás megadása idejében hatályos szabályoknak és iránymutatásnak
megfelelően kell értékelni.

23.4. JAVASLATOK MEGFELELŐ INTÉZKEDÉSEKRE
Az EK-Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság azt javasolja,
hogy a tagállamok legkésőbb 2000. június 30-ig módosítsák az I. mellékletbeli
mezőgazdasági termékek termelésébe, feldolgozásába és marketingjébe történő
beruházásokra irányuló támogatásokra vonatkozó meglévő támogatási rendszereiket
annak érdekében, hogy megfeleljenek ennek az iránymutatásnak, és hogy legkésőbb
2000. december 31-ig módosítsák az ezen iránymutatás hatálya alá tartozó egyéb
meglévő támogatási rendszereiket.
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A tagállamokat felkérik annak megerősítésére, hogy legkésőbb 2000. március 1-ig
írásban elfogadják ezeket a megfelelő intézkedésekre tett javaslatokat.
Abban az esetben, ha a tagállam a határidő előtt nem erősíti meg a javaslatok
elfogadását írásban, a Bizottság azt vélelmezi, hogy az illető tagállam elfogadta
azokat, hacsak ellenvéleményét kifejezetten nem jelzi írásban.
Amennyiben a tagállam a határidőig részben vagy egészben nem fogadja el ezeket a
javaslatokat, a Bizottság a 659/1999/EK rendelet 19. cikkének megfelelően jár el.
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MELLÉKLET
Tájékoztatás a Szerződés 88. cikkének (1) bekezdése alapján a támogatási rendszerről,
valamely rendszer feltételei alapján nyújtott egyedi támogatásról és a jóváhagyott
rendszeren kívül nyújtott egyedi támogatásról
I. A RÉSZLETES ÉVES JELENTÉS FORMÁJA
1.

A rendszer vagy az egyedi támogatás elnevezése az eredeti nyelven:

1.a).

Fő és másodlagos cél

2.

A legutolsó bizottsági jóváhagyás időpontja és a támogatás szám:

3.

Ráfordítások a rendszer keretében
A rendszerben szereplő egyes támogatási eszközökről (pl. szubvenció, alacsony
kamatozású kölcsön, garanciák) külön számadatokat kell közölni. Számadatokat kell
közölni a kiadásokról vagy kötelezettségvállalásokról, bevételi veszteségekről vagy a
támogatás megadására vonatkozó egyéb pénzügyi tényezőkről (pl. kölcsön futamideje,
kamattámogatások, kölcsönökre kivetett késedelmi kamatok a már megtérült összegek
nélkül, a garanciák keretében teljesített kifizetések a díjbevétel és a megtérült összegek
nélkül).
Ezeket a kiadási számadatokat az alábbiak alapján kell közölni:

3.1.

Az n73 évre nézve közölni kell a kiadási előrejelzéseket és adófizetésből következő
becsült bevételi veszteségeket.

3.2.

Az n-1 évre nézve az alábbiakat kell jelezni:

3.2.1. Új támogatott projektekre vonatkozó lekötött ráfordítások, illetve adófizetésből
következő becsült bevételi veszteségek és új és folyó projektek74 tényleges kifizetései.
.
3.2.2. Az új kedvezményezettek, valamint az új támogatott projektek száma.
3.2.3. A 3.2.1. pontban szereplő összegek regionális lebontása az 1. és 2. cél, a nem
kedvezményezett régiók és egyéb szerint.
3.2.4.1. A 3.2.1. alágazati lebontása a kedvezményezettek tevékenységi alágazatai szerint (a
NACE három számjegyű osztályozása75 vagy később megállapítandó megfelelő
nemzeti nómenklatúra szerint).
73

Az n év az az év, amelyben a jelentést átveszik.
Ha a tényleges adófizetésre vonatkozó számadatok még nem állnak rendelkezésre, becsléseket kell adni
és a végleges számadatokat a következő jelentésben kell megküldeni.
75
A 761/93/EK bizottsági rendelettel (HL L 83. szám, 1993.04.03., 1. o.) és a helyesbítéssel (HL L 159.
szám, 1995.07.11., 31. o.) módosított, az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai
74
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3.2.4.2.

Csak akkor kell kitölteni, ha a rendszerek a K&F állami támogatásáról szóló
keretdokumentum hatálya alá tartoznak:
— az összes ráfordítás bontása a K&F jellege szerint (alap, ipari alap, alkalmazott
stb.);
— közösségi vagy nemzetközi együttműködéssel járó projektek száma;
— a ráfordítások bontása vállalat, kutatóközpont és egyetem szerint.

3.2.5. Csak olyan rendszerekre vonatkozóan kell kitölteni, amelyeket nem kizárólag kis- és
közepes méretű vállalatok számára tartanak fenn, és amelyek nem járnak a támogatás
automatikus megadásával. Támogatás csak akkor adható automatikusan, ha csak az
alkalmassági feltételeknek kell eleget tenni a támogatásra való jogosultság érdekében,
vagy ha valamely állami hatóság bizonyíthatóan nem gyakorolja törvényes
diszkrecionális jogát a kedvezményezettek kiválasztása tekintetében.
Az alábbi információkat kell megadni az egyes kedvezményezettekre nézve, kezdve
azzal, aki a legtöbb támogatást kapja, ami az n-1 évben a teljes kötelezettségvállalások
30%-át teszi ki (az EK-Szerződés 87. cikkének hatálya alá nem tartozó egyetemek és
más tudományos intézmények által végzett alapkutatások számára elkülönített
költségvetési összegek nélkül, feltéve, hogy az ilyen kutatást nem szerződéses alapon
vagy a magánszektorral való együttműködésben végzik):
— név,
— cím,
— a kedvezményezett tevékenységének ágazata (a 3.2.4.1. pontban említett
osztályozás szerint),
— a támogatás megítélt (vagy adótámogatás esetében engedélyezett) összege,
— a projekt elismerhető költsége,
— a projekt teljes költsége.
A listának legalább 10, de legfeljebb 50 kedvezményezettet kell tartalmaznia. Ez a
szabály elsőbbséget élvez a 30%-os szabállyal szemben. Ha a jelentés évében 10-nél
kevesebb kedvezményezett van, akkor mindet fel kell sorolni. Ha
kedvezményezettenként több támogatott projektről beszélhetünk, akkor az
információkérést projekt szerint kell lebontani. Nem kell információt megadni felső
határtól függő támogatás esetében, ha több mint 50 kedvezményezett éri el a felső
határt. Csak a felső határ szintjét és a szintet elérő kedvezményezettek számát kell
megadni.
4.

Az év során bevezetett (közigazgatási vagy egyéb) változások

osztályozásáról szóló 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 293. szám, 1990.10.24., 1. o.).
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II. AZ I. ALATT NEM JELENTETT VALAMENNYI RENDSZERRŐL
BENYÚJTANDÓ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES JELENTÉS
A felgyorsított jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új támogatási rendszerekről és a
legfeljebb 5 millió euró éves költségvetéssel rendelkező rendszerekről csak az 1., 1(a),
2.1., 2.2.1. és 2.2.2. pontban kért információkat kell megadni (erőteljesen
egyszerűsített jelentés).
1.

A rendszer vagy az egyéni támogatás elnevezése az eredeti nyelven:

1(a).

Fő és másodlagos cél

2.

Ráfordítások a rendszer keretében
A rendszerben szereplő egyes támogatási eszközökről (pl. szubvenció, alacsony
kamatozású kölcsön, garanciák) külön számadatokat kell közölni. Számadatokat kell
közölni a kiadásokról vagy kötelezettségvállalásokról, bevételi veszteségekről vagy a
támogatás megadására vonatkozó egyéb pénzügyi tényezőkről (pl. kölcsön futamideje,
kamattámogatások, kölcsönökre kivetett késedelmi kamatok a már megtérült összegek
nélkül, a garanciák keretében teljesített kifizetések a díjbevétel és a megtérült).
Ezeket a kiadási számadatokat az alábbi alapon kell közölni:

2.1.

Az n évről kiadási előrejelzések és adófizetésből következő becsült bevételi
veszteségek.

2.2.

Az n-1 évről az alábbiak jelzése:

2.2.1. Új támogatott projektekre vonatkozó lekötött ráfordítások, illetve adófizetésből
következő becsült bevételi veszteségek és új és folyó projektek76 tényleges
kifizetései.77.
2.2.2. Új kedvezményezettek száma és új támogatott projektek száma, a kialakított vagy
fenntartott munkahelyek becsült számával együtt.
2.2.3. A 2.2.1. pontban szereplő összegek regionális lebontása az 1. és 2. cél, a nem
kedvezményezett régiók és egyéb szerint.
2.2.4. A 2.2.1. alágazati lebontása a kedvezményezettek tevékenységi alágazatai szerint (a
NACE három számjegyű osztályozása vagy később megállapítandó megfelelő nemzeti
nómenklatúra szerint).
3.

Az év során bevezetett (közigazgatási vagy egyéb) változások

76

Ha a tényleges adófizetésre vonatkozó számadatok még nem állnak rendelkezésre, becsléseket kell adni
és a végleges számadatokat a következő jelentésben kell megküldeni.
77
Ha a tényleges adófizetésre nézve számadatok még nem állnak rendelkezésre, becsléseket kell adni és a
végleges számadatokat a következő jelentésben kell megküldeni.
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A Bizottság az állami támogatásokról: szubvencionált rövidlejáratú hitelek a
mezőgazdaságban (crédits de gestion)
(96/C 44/02)
(EGT vonatkozású szöveg)
A Bizottság a következő levélben juttatott el egy közleményt a tagállamoknak az EKSzerződés 93. cikkének (1) bekezdése alapján a szubvencionált rövidlejáratú mezőgazdasági
hiteleket magukban foglaló állami támogatásokról.
„A Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság tegyen javaslatot a
tagállamok számára a közös piac fokozatos fejlődése vagy működése által szükségessé váló
megfelelő intézkedésekről. A mezőgazdaságban folyó verseny feltételeivel foglalkozó
munkacsoport 1995. május 3-i ülése során a tagállamokkal végzett vizsgálat után a Bizottság
a Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése alapján az e levélhez csatolt közleményt javasolja a
tagállamok számára.
A Bizottság a továbbiakban nem engedélyezi az olyan crédit de gestion-nal kapcsolatos
támogatási intézkedéseket, amelyeket a EK-Szerződés 93. cikkének (3) bekezdése alapján
jelenthetnek be, amennyiben azok nem felelnek meg ennek a közleménynek és 1996. január
1- je után is alkalmazandók, vagy alkalmazásuk január 1-je után is folytatódik.
Az EK-Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság felkéri a tagállamokat arra,
hogy e levél keltétől számított két hónapos időtartamon belül erősítsék meg, hogy legkésőbb
1996. január 1-jéig megfelelnek a csatolt közleménynek a meglévő támogatási intézkedéseik
módosítása útján, amennyiben azok nem felelnek meg a közleménynek. A megerősítés
hiányában a Bizottság fenntartja a jogot arra nézve, hogy megindítja az EK-Szerződés 93.
cikkének (2) bekezdése alapján előírt eljárást.
E közlemény célja
A Bizottság évek óta olyan politikát folytat, amely nem ellenzi a mezőgazdasági ágazatban a
szubvencionált rövidlejáratú hiteleken keresztül nyújtott állami támogatást. E támogatások
tekintetében a Bizottság csak azokat a feltételeket írja elő, hogy a hitel futamideje legfeljebb
egy év legyen, és hogy a rendelkezésre állást egyidejűleg ne csak egy termékre és egy
műveletre korlátozzák. A támogatási elem intenzitása nincs korlátozva, és nincs akadálya
annak, hogy az egyes kedvezményezettek tekintetében a szubvencionált hitelt évenként
megújítsák.
Az ilyen támogatási intézkedésekkel kapcsolatos állásfoglalás esetére a Bizottság kifejezetten
fenntartja magának a Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése alapján való felülvizsgálati jogot.
A Bizottság elvégezte ezt a felülvizsgálatot, figyelembe véve a tagállamoknak a
mezőgazdaságban folyó verseny feltételeivel foglalkozó munkacsoport 1995. május 3-i ülésén
tett észrevételeit.
A Bizottság az alábbi következtetéseket vonta le:
A. A Bizottság elismeri, hogy a Közösségben a mezőgazdaság — a gazdálkodás és az
ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellegével járó okok miatt, különösen a termelés
idényjellege és a gazdálkodási tevékenység szerkezete miatt — viszonylagos
hátrányban van a gazdaság egyéb szereplőihez képest a rövidlejáratú hitelekre
irányuló igény, valamint ezek finanszírozási képessége tekintetében.
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Az ilyen hitelek költségének csökkentését célzó bármely támogatás azonban
nyilvánvalóan olyan működési jellegű állami támogatás, amely eleget tesz a Szerződés
92. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek. Következésképpen az ilyen
támogatást a megadására vonatkozó szabályoktól kell függővé tenni.
B. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy szükséges annak biztosítása, hogy ezeket a
szubvencionált hiteleket ne a nem kifejezetten a fent említett nehézségekhez
kapcsolódó alapon, szelektív módon meghatározott mezőgazdasági ágazatok vagy
szereplők támogatására használják fel. Következésképpen a Bizottság azt a politikát
követi, hogy a következő albekezdésben jelzett eltéréstől függően elutasítja az ilyen
támogatást, amennyiben az azt megadó hatóság igazgatási területén belül nem teszik
hozzáférhetővé a mezőgazdaság valamennyi szereplője számára megkülönbözetéstől
mentes alapon, függetlenül attól, hogy a szereplőnek milyen mezőgazdasági
tevékenységhez (vagy tevékenységekhez) van szüksége a rövidlejáratú hitelekre.
A Bizottság azonban elfogadja az olyan hitelek állami támogatását, amelyek az érintett
tagállam megítélése szerint kizárnak bizonyos tevékenységeket és/vagy bizonyos
szereplőket, feltéve, hogy a tagállam bizonyítani tudja, hogy a kizárás mindezen esetei
indokolhatóak azon az alapon, hogy a kizártaknak a rövidlejáratú hitelek
megszerzésével kapcsolatos problémái alapvetően kevésbé jelentősek, mint a
mezőgazdaság fennmaradó részének problémái.
C. Bármely program esetén a támogatási elemet az A. pont alatt említett hátrányok
kompenzálásához pontosan szükséges összegre kell korlátozni. A B. pont alapján
szubvencionált hiteleket alkalmazni kívánó tagállamnak mennyiségileg meg kell
határoznia az A. pont alapján a finanszírozási hátrányokat, az általa megfelelőnek
tekintett módszer alkalmazásával, de mindenkor a tipikus mezőgazdasági szereplő
által fizetett kamatláb és az érintett tagállam gazdaságának többi része által a
szereplőnkénti hasonló összegű, befektetéshez nem kapcsolódó rövidlejáratú hitelekért
fizetett kamatláb közötti eltérés határain belül maradva. Ezt a mennyiségi
meghatározást és módszert közölni kell a Bizottsággal, hogy ezeket figyelembe
lehessen venni, amikor a Szerződés 92. és 93. cikke alapján a támogatás
összeegyeztethetőségét értékelik. A valamely kedvezményezett számára nyújtott
szubvencionált hitelek összege nem haladhatja meg az abból a tényből származó
pénzforgalmi követelményeket, hogy a termelési költségek az értékesítésből származó
jövedelmek átvétele előtt merülnek fel.
Az összeg átalányalapon rögzíthető. A támogatás semmilyen esetben nem kapcsolható
adott értékesítési vagy termelési művelethez.
D. A Bizottság fenn kívánja tartani az e területet érintő jelenlegi politikája összes többi
tényezőjét, nevezetesen, hogy a szubvencionált hitelek futamideje legfeljebb egy év
(de bármely kedvezményezett tekintetében évenként megújítható a kérdéses rendszer
időtartamára, feltéve, hogy az a megadáshoz szükséges feltételeknek továbbra is eleget
tesz), valamint hogy a kedvezményezettek — az érintett tagállam megítélésétől,
valamint a B. és C. pont feltételeinek teljesítésétől függően — olyan szereplők
lehetnek, akik az EK-Szerződés II. mellékletének meghatározása szerint kizárólag
mezőgazdasági termékek értékesítésével és/vagy az ugyanott meghatározott
mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoznak.”
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A TANÁCS 1999. május 17-i 1257/1999/EK RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon
kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37.
cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára78,
tekintettel az Európai Parlament véleményére79,
tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére80,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére81,
tekintettel a Számvevőszék véleményére82,
(1)

mivel közös vidékfejlesztési politikának kell kapcsolódnia a közös agrárpolitika egyéb
eszközeihez, azokat kiegészítve, és ily módon hozzá kell járulnia a közös
agrárpolitikának a Szerződés 33. cikke (1) bekezdésében megállapított
célkitűzéseihez;

(2)

mivel a Szerződés 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint a közös
agrárpolitikának és alkalmazása különleges módszereinek kidolgozásakor figyelembe
kell venni a mezőgazdasági tevékenységek sajátos jellegét, amely a mezőgazdaság
társadalmi szerkezetének és a különféle mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és
természeti egyenlőtlenségeknek az eredménye;

(3)

mivel a Szerződés 159. cikke szerint a közös politikák megvalósítása során figyelembe
kell venni a Szerződés 158. és 160. cikkében a gazdasági és társadalmi kohézióra
vonatkozó közös politika vonatkozásában megfogalmazott célkitűzéseket és hozzá kell
járulni ezek eléréséhez; mivel a vidékfejlesztési intézkedéseknek ezért hozzá kell
járulniuk az említett politika megvalósításához a strukturális alapokra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendeletben83 meghatározott, fejlődésben lemaradt régiókban (1. célkitűzés) és
strukturális nehézségekkel küzdő régiókban (2. célkitűzés);

(4)

mivel a mezőgazdasági struktúrák javításának támogatását célzó intézkedéseket már
1972-ben a közös agrárpolitika részévé tették; mivel közel két évtizede megvan a
törekvés az agrárstrukturális politikának a vidéki térségek szélesebb gazdasági és
társadalmi aspektusaiba történő beépítésére; mivel az 1992. évi reform a
mezőgazdaságnak mint legnagyobb földhasználó ágazatnak a környezetvédelmi
dimenzióját hangsúlyozta;

78
79
80
81
82
83

HL C 170. szám, 1998.06.04., 7. o.
1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
HL C 407. szám, 1998.12.28., 210. o.
HL C 93. szám, 1999.04.06., 1. o.
HL C 401. szám, 1998.12.22., 3. o.
HL L 161. szám, 1999.06.26., 1. o.
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(5)

mivel a vidékpolitika megvalósítása jelenleg számos összetett eszköz felhasználásával
történik;

(6)

mivel az elkövetkező évek folyamán a mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell az új
körülményekhez, valamint a piacfejlődés, a piacpolitika, a kereskedelmi szabályok, a
fogyasztói kereslet és ízlés terén, továbbá a Közösség soron következő bővítése
kapcsán bekövetkező további változásokhoz; mivel ezek a változások nemcsak az
agrárpiacokra lesznek hatással, hanem általánosságban a vidéki térségek helyi
gazdaságaira is; mivel a vidékfejlesztési politikának célul kell kitűznie a vidéki
térségek versenyképességének helyreállítását és javítását, ezért pedig hozzá kell
járulnia e térségekben a foglalkoztatottság szintjének megőrzéséhez és a
munkahelyteremtéshez;

(7)

mivel ezeket a fejleményeket a meglévő vidékfejlesztési eszközök átszervezésével és
egyszerűsítésével kell ösztönözni és támogatni;

(8)

mivel az ilyen átszervezés során figyelembe kell venni a meglévő eszközök
alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, és ily módon az átszervezésnek az említett
eszközökön kell alapulnia, amelyek a következők: egyrészt azok a jelenlegi kiemelt
célkitűzések, amelyek a közös agrárpolitika reformjának keretében az agrárstruktúrák
alkalmazkodásának felgyorsítása révén mozdítják elő a vidékfejlesztést, továbbá
megkönnyítik a vidéki térségek fejlődését és strukturális alkalmazkodását (5a és 5b
célkitűzés), a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá
tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb
meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988.
június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendeletben84 megállapítottak szerint, valamint a
2052/88/EGK rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
(EMOGA) Orientációs Részlege tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1988.
december 19-i 4256/88EGK tanácsi rendeletben85 megállapítottak szerint, másrészt
pedig azok az eszközök, amelyeket a közös agrárpolitika 1992. évi reformjának kísérő
intézkedéseiként vezetett be a környezetvédelmi követelményekkel és a természeti
környezet megőrzésével összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerekről
szóló, 1992. június 30-i 2078/92/EGK tanácsi rendelet86, a gazdálkodásból történő
korengedményes nyugdíjazás közösségi támogatási rendszerének létrehozásáról szóló,
1992. június 30-i 2079/92/EGK tanácsi rendelet87, valamint a mezőgazdaságbeli
erdészeti intézkedésekre irányuló közösségi támogatási rendszer létrehozásáról szóló,
1992. június 30-i 2080/92/EGK tanácsi rendelet88;

(9)

mivel egy átalakított vidékfejlesztési politikának a Közösségen belül az összes vidéki
térséget le kell fednie;

84
85
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88

HL L 185. szám, 1988.07.15., 9. o. A legutóbb a 3193/94/EGK rendelettel (HL L 337. szám, 1994.12.24.,
11. o.) módosított rendelet.
HL L 374. szám, 1988.12.31., 25. o. A legutóbb a 2085/93/EGK rendelettel (HL L 193. szám, 1993.07.31.,
44. o.) módosított rendelet.
HL L 215. szám, 1992.07.30., 85. o. A legutóbb a 2272/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 288. szám,
1995.12.01., 35. o.) módosított rendelet. A Bizottság 1962/96/EK rendeletével (HL L 259. szám,
1996.10.12., 7. o.) javított rendelet.
HL L 215. szám, 1992.07.30., 91. o. A legutóbb a 2273/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 288. szám,
1995.12.01., 37. o.) módosított rendelet.
HL L 215. szám, 1992.07.30., 96. o. A legutóbb a 231/96/EK bizottsági rendelettel (HL L 30. szám,
1996.02.08., 33. o.) módosított rendelet.
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(10)

mivel a közös agrárpolitika 1992. évi reformja által bevezetett három kísérő
intézkedést (agrárkörnyezet, korengedményes nyugdíjazás, erdősítés), ki kell
egészíteni a kedvezőtlen helyzetű térségekre és a környezetvédelmi korlátozások által
érintett térségekre vonatkozó intézkedések rendszerével;

(11)

mivel az egyéb vidékfejlesztési intézkedéseknek az 1. célkitűzés régióira vonatkozó
integrált fejlesztési programok részét kell képezniük, és részét képezhetik a 2.
célkitűzés régióira vonatkozó programoknak;

(12)

mivel a vidéki térségekben a vidékfejlesztési programoknak a piacpolitikákhoz kell
kapcsolódniuk, és azokat ki kell egészíteniük;

(13)

mivel az EMOGA-ból származó vidékfejlesztési támogatás alapját olyan egységes
jogi keretnek kell alkotnia, amely meghatározza a támogatható intézkedéseket, azok
céljait és a támogathatóság feltételeit;

(14)

mivel a Közösség vidéki térségeinek változatossága miatt a vidékfejlesztési
politikának a szubszidiaritás elvét kell követnie; mivel a vidékfejlesztési politikának
ezért a lehető legnagyobb mértékben decentralizáltnak kell lennie, a hangsúlyt pedig a
részvételre és az „alulról jövő” kezdeményezésekre kell helyezni; mivel ezért a
vidékfejlesztési támogatás keretében a támogathatósági feltételek nem léphetik túl a
vidékfejlesztési politikában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges kereteket;

(15)

mivel azonban a közös agrárpolitika egyéb eszközeivel és az egyéb közös politikákkal
való összhang fenntartása megkívánja a támogathatóság alapvető kritériumainak
közösségi szintű meghatározását; mivel különösen el kell kerülni, hogy a
vidékfejlesztési intézkedések eredményeként a piaci versenyben indokolatlan
torzulások következzenek be;

(16)

mivel a rugalmasság biztosítása és a jogi szabályozás egyszerűsítése céljából a
Tanácsnak a Szerződés 202. cikkének harmadik francia bekezdésével összhangban
minden szükséges végrehajtási hatáskört át kell ruháznia a Bizottságra;

(17)

mivel a Közösség mezőgazdaságának struktúráját az jellemzi, hogy sok az olyan
mezőgazdasági üzem, amelynek tekintetében hiányoznak a gazdálkodók és családjaik
számára tisztességes jövedelmet és életkörülményeket biztosító strukturális feltételek;

(18)

mivel a beruházások közösségi támogatásának célja a mezőgazdasági üzemek
korszerűsítése és életképességük javítása;

(19)

mivel a beruházási támogatásra való jogosultság közösségi feltételeit az
agrárstruktúrák hatékonyságának javításáról szóló, 1997. május 20-i 950/97/EK
tanácsi rendeletben89 megállapított jelenlegi feltételekhez képest egyszerűsíteni kell;

(20)

mivel a fiatal gazdálkodók számára nyújtott sajátos juttatások nemcsak vállalkozásuk
megalapítását könnyíthetik meg, hanem vállalkozásuk beindítása után mezőgazdasági
üzemük strukturális alkalmazkodását is;

89

HL L 142. szám, 1997.06.02., 1. o. A 2331/98/EK rendelettel (HL L 291. szám, 1998.10.30., 10. o.)
módosított rendelet.
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(21)

mivel a mezőgazdaság fejlődése és szakosodása megkívánja, hogy megfelelő szintű
legyen a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységeket végző személyek általános,
szakmai és közgazdasági képzettsége, különösen az ügyvezetés, a termelés és a
forgalmazás esetében alkalmazott új megközelítések tekintetében;

(22)

mivel különös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodók oktatásban és
tájékoztatásban részesüljenek a környezettel összeegyeztethető mezőgazdasági
termelési módszerek területén;

(23)

mivel a mezőgazdasági üzemek életképességének a javítása érdekében ösztönözni kell
a gazdálkodók korengedménnyel történő nyugdíjazását, figyelembe véve a
2079/92/EGK rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatokat;

(24)

mivel a kedvezőtlen helyzetű térségek számára nyújtandó támogatásnak hozzá kell
járulnia a mezőgazdasági területek folyamatos használatához, a természeti környezet
megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek fenntartásához és
fejlesztéséhez;

(25)

mivel a kedvezőtlen helyzetű térségeket közös kritériumok alapján kell osztályozni;

(26)

mivel a kedvezőtlen helyzetű térségek további osztályokba sorolása közösségi szinten
nem szükséges;

(27)

mivel meg kell állapítani, melyek a támogathatóság feltételei a kompenzációs
támogatásra vonatkozóan, annak érdekében, hogy ez a támogatási program
hatékonyan működjön és a kitűzött célokat elérje;

(28)

mivel a mezőgazdasági hasznosításnak a környezetvédelmi korlátozások által érintett
térségekben fennálló korlátjai szükségessé tehetik, hogy a gazdálkodók az ilyen
korlátokból adódó egyedi problémáik megoldásához támogatást kapjanak;

(29)

mivel az elkövetkező években kiemelkedő szerepet kell biztosítani a vidéki térségek
fenntartható fejlődésének támogatására irányuló, valamint a társadalom
környezetvédelmi szolgáltatások iránti növekvő igényének kielégítésére irányuló
agrár-környezetvédelmi eszközöknek;

(30)

mivel a 2078/92/EGK rendelet szerinti jelenlegi agrár-környezetvédelmi támogatást
egyes kiválasztott környezetvédelmi intézkedések vonatkozásában továbbra is
folytatni kell, figyelembe véve a rendszer alkalmazása során szerzett, a Bizottság által
a 2078/92/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint előterjesztett jelentésben
részletesen ismertetett tapasztalatokat;

(31)

mivel az agrár-környezetvédelmi támogatási rendszernek továbbra is ösztönöznie kell
a gazdálkodókat, hogy a környezet, a természeti erőforrások, a talaj és a genetikai
sokféleség védelme és minőségének javítása, valamint a táj és a természeti környezet
megőrzése iránti folyamatosan növekvő igénnyel összeegyeztethető gazdálkodási
módszerek alkalmazásának bevezetésével, illetve folytatásával a társadalom egészét
szolgálják;
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(32)

mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának fejlesztését az e
területeken történő beruházások támogatásával ösztönözni kell;

(33)

mivel az ilyen támogatást nagyrészt a mezőgazdasági termékek feldolgozási és
forgalmazási feltételeinek javításáról szóló, 1997. május 20-i 951/97/EK tanácsi
rendeletben90 megállapított jelenleg hatályos feltételekre lehet alapozni;

(34)

mivel gondoskodni kell arról, hogy az ilyen beruházások életképesek legyenek, és a
gazdálkodók részesüljenek a megtett intézkedés gazdasági hasznából;

(35)

mivel az erdészet a vidékfejlesztés szerves része, és ezért az erdészettel kapcsolatos
intézkedéseket be kell építeni a vidékfejlesztési támogatási rendszerbe; mivel az
erdészet támogatásának el kell kerülnie a verseny torzítását és a piactól semlegesnek
kell lennie;

(36)

mivel az erdészettel kapcsolatos intézkedéseket a Közösség és a tagállamok
nemzetközi szintű kötelezettségvállalásainak a tükrében kell elfogadni, és azoknak a
tagállamok erdészeti tervein kell alapulniuk; mivel az ilyen intézkedések során
figyelembe kell venni az éghajlatváltozás által előidézett sajátos problémákat;

(37)

mivel az erdészeti intézkedéseket a 4256/88/EGK rendeletnek a Közösség vidéki
térségeiben fekvő erdők fejlesztésére és optimális hasznosítására irányuló program
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló,
1989. május 29-i 1610/89/EGK tanácsi rendeletben91, valamint az erdészeti termékek
feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javításáról szóló, 1990. március 29-i
867/90/EGK tanácsi rendeletben92 megállapított jelenlegi programok szerint
meghozott intézkedésekre kell alapozni;

(38)

mivel a mezőgazdasági területek erdősítése különösen fontos egyrészt a
talajhasznosítás és a környezetvédelem szempontjából, másrészt egyes erdészeti
termékek kínálatának növekedéséhez való hozzájárulásként, mivel a 2080/92/EGK
rendelet szerinti jelenlegi erdősítési támogatást ezért folytatni kell, figyelembe véve az
említett rendszer alkalmazása során szerzett, a 2080/90/EGK rendelet alapján a
Bizottság által készített jelentésben részletesen ismertetett tapasztalatokat;

(39)

mivel egyes térségek erdeinek ökológiai stabilitása fenntartására és javítására irányuló
tevékenységekre kifizetéseket kell teljesíteni;

(40)

mivel támogatást kell nyújtani a mezőgazdasági tevékenységekkel és
szerkezetváltásukkal kapcsolatos egyéb intézkedések céljaira; mivel az intézkedések
jegyzékét tapasztalati alapon kell összeállítani, figyelembe véve annak szükségességét,
hogy a vidékfejlesztési intézkedéseket részben nem mezőgazdasági jellegű
tevékenységekre és szolgáltatásokra alapozzák olyan módon, hogy visszafordítsák a
vidék gazdasági és társadalmi hanyatlásának és elnéptelenedésének a folyamatát;
mivel az egyenlőtlenségek megszüntetését, valamint a nők és férfiak
esélyegyenlőségét biztosító intézkedéseket támogatni kell;

90
91
92

HL L 142. szám, 1997.06.02., 22. o.
HL L 165. szám, 1989.06.15., 3. o.
HL L 91. szám, 1990.04.06., 7. o.

75

Nem hivatalos fordítás!
(41)

mivel növekszik a fogyasztói kereslet a biogazdálkodás útján előállított
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek iránt; mivel ennek következtében a
mezőgazdasági termékek új piaca van kialakulóban; mivel a biogazdálkodás javítja a
mezőgazdasági tevékenységek fenntarthatóságát, és ezáltal hozzájárul e rendelet
általános céljaihoz; mivel a konkrét vidékfejlesztési támogatási intézkedések
vonatkozhatnak a biogazdálkodás útján előállított mezőgazdasági termékek
termelésére, feldolgozására és forgalmazására;

(42)

mivel azoknak a vidékfejlesztési intézkedéseknek, amelyekre közösségi támogatás
adható, meg kell felelniük a Közösség jogszabályainak, továbbá összhangban kell
lenniük a Közösség más politikáival és a közös agrárpolitika egyéb eszközeivel;

(43)

mivel e rendelet keretében ki kell zárni a közös agrárpolitika egyéb eszközei alapján
támogatható egyes intézkedések, különösen a közös piacszervezés támogatási
rendszereihez tartozó intézkedések támogatását, kivéve az objektív kritériumok
alapján indokolt eseteket;

(44)

mivel a termelői csoportok és társulásaik jelenleg több közös piacszervezés keretében
részesülnek támogatásban, a vidékfejlesztési politika keretében a termelői csoportok
számára nyújtott külön támogatás a továbbiakban már nem tűnik szükségesnek; mivel
ezért a termelői csoportokról és társulásaikról szóló, 1997. május 20-i 952/97/EK
tanácsi rendelet93 szerinti jelenlegi támogatási rendszert meg kell szüntetni;

(45)

mivel az 1. célkitűzés alá nem tartozó térségekben a kísérő intézkedések és az egyéb
vidékfejlesztési intézkedések közösségi támogatását az EMOGA Garanciarészlege
által kell finanszírozni; mivel az 1260/1999/EK rendeletben megállapított pénzügyi
alapszabályokat ennek megfelelően kiigazították;

(46)

mivel az 1. célkitűzés alá tartozó térségekben a vidékfejlesztési intézkedések
közösségi támogatását, — a három kiegészítő intézkedés, valamint a kedvezőtlen
helyzetű térségeknek és a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségeknek
nyújtott támogatás kivételével —, az EMOGA Orientációs Részlegének kell
finanszíroznia;

(47)

mivel az 1. és a 2. célkitűzés programozása keretébe tartozó vidékfejlesztési
intézkedések támogatása tekintetében az 1260/1999/EK rendeletet kell alkalmazni,
különösen az ilyen intézkedések integrált programozása tekintetében; mivel azonban a
finanszírozási szabályokban figyelembe kell venni a 2. célkitűzésbe tartozó régiókat
érintő intézkedéseknek a Garanciarészleg által történő finanszírozását;

(48)

mivel az 1., illetve a 2. célkitűzés programozásán kívül eső vidékfejlesztési
intézkedéseknek egyedi szabályok szerinti vidékfejlesztési programozás tárgyát kell
képezniük; mivel az ilyen intézkedések támogatásának mértékében, — kellőképpen
figyelembe véve a gazdasági és társadalmi kohézió követelményét —, az
1260/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében megállapított általános elvek
szerint kell különbséget tenni; mivel ebből kifolyólag az említett támogatás
mértékében elvben az 1. célkitűzés térségei, a 2. célkitűzés térségei és az egyéb
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térségek szerint kell különbséget tenni; mivel az e rendeletben megállapított
támogatási mértékek a közösségi támogatás legmagasabb mértékét jelentik;
(49)

mivel a vidékfejlesztési programok mellett a Bizottság számára lehetővé kell tenni,
hogy az 1260/1999/EK rendelet 19. és 20. cikke szerinti vidékfejlesztési
kezdeményezéstől
függetlenül,
saját
kezdeményezésére
vidékfejlesztési
tanulmányokról rendelkezzen;

(50)

mivel a vidékfejlesztési támogatás felügyeletére és értékelésére vonatkozóan
megfelelő szabályokat kell kidolgozni olyan, pontosan meghatározott mutatók
felhasználásával, amelyekről a program végrehajtását megelőzően kell megállapodni;

(51)

mivel a vidékfejlesztési intézkedéseknek tagállami támogatás által támogathatónak
kell lenniük közösségi társfinanszírozás nélkül is; mivel, az ilyen támogatás jelentős
gazdasági hatását figyelembe véve, a közösségi támogatás által támogatható
intézkedésekkel való összhang biztosítása és az eljárások egyszerűsítése érdekében, az
állami támogatásokra vonatkozóan külön szabályokat kell megállapítani;

(52)

mivel a meglévő támogatási rendszerekről az új vidékfejlesztési támogatási rendszerre
való áttérés megkönnyítése céljából lehetővé kell tenni átmeneti szabályok
elfogadását;

(53)

mivel az e rendeletben előírt új támogatási rendszer a meglévő támogatási rendszerek
helyébe lép, amelyeket ezért hatályon kívül kell helyezni; mivel következésképpen a
jelenlegi rendszerekben a legkülső régiókra és az égei-tengeri szigetvilágra vonatkozó
eltéréseket ugyancsak hatályon kívül kell helyezni; mivel az említett régiók egyedi
igényeinek kielégítése érdekében, a vidékfejlesztési intézkedések programozásakor a
rugalmasságot, a kiigazításokat és az eltéréseket biztosító új szabályok megállapítására
kerül sor;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. CÍM
A RENDELET HATÁLYA ÉS CÉLKITŰZÉSEI
1. cikk
(1)
Ez a rendelet létrehozza a fenntartható vidékfejlesztés közösségi támogatásának
keretét.
(2)
A vidékfejlesztési intézkedések kapcsolódnak a közös agrárpolitika egyéb eszközeihez
és kiegészítik azokat, és ezáltal hozzájárulnak a Szerződés 33. cikkében megállapított
célkitűzések eléréséhez.
(3)
—
—

A vidékfejlesztési intézkedések
beépülnek a fejlődésben lemaradt régiók fejlődését és strukturális alkalmazkodását
elősegítő intézkedésekbe (1. célkitűzés), valamint
kapcsolódnak a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi
szerkezetváltását támogató intézkedésekhez (2. célkitűzés)
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az érintett régiókban, figyelembe véve a közösségi támogatásnak a Szerződés 158. és 160.
cikkében megállapított, és az 1260/1999/EK rendeletben megállapított egyedi célkitűzéseit,
valamint összhangban az e rendeletben megállapított feltételekkel.
2. cikk
A mezőgazdasági tevékenységekre és azok szerkezetváltására vonatkozó vidékfejlesztési
támogatás kiterjedhet:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

a mezőgazdasági üzemek struktúrájának, valamint a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és forgalmazására szolgáló struktúráknak a javítására,
a mezőgazdasági termelési potenciál átalakítására és új irányban történő
hasznosítására, új technológiák bevezetésére és a termékminőség javítására,
a nem élelmiszer termékek előállításának az ösztönzésére,
a fenntartható erdőfejlesztésre,
a kiegészítő, illetve alternatív tevékenységek előmozdítása érdekében a tevékenységek
diverzifikációjára,
az életképes társadalmi szerkezet megőrzésére és megerősítésére a vidéki térségekben,
a gazdasági tevékenységek fejlesztésére, a foglalkoztatottság megőrzésére és új
unkahelyek teremtésére a meglévő belső potenciál jobb kihasználása céljából,
a munka- és életkörülmények javítására,
a kis ráfordítást igénylő gazdálkodási rendszerek megőrzésére és támogatására,
a környezetvédelmi elvárásokat tiszteletben tartó, nagy természeti értéket képviselő,
fenntartható mezőgazdaság megőrzésére és támogatására,
az egyenlőtlenségek megszüntetésére, valamint a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség elősegítésére, különösen a nők által kezdeményezett és végrehajtott
projektek támogatása révén.
3. cikk

Támogatásban részesülnek a II. címben meghatározott vidékfejlesztési intézkedések, az ott
meghatározott feltételek szerint.
II. CÍM
VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK
I. FEJEZET
MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEKBE TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁS
4. cikk
A mezőgazdasági üzemekbe történő beruházások támogatása hozzájárul a mezőgazdasági
jövedelmek, valamint az életkörülmények, a munkakörülmények és a termelési feltételek
javulásához.
Az ilyen beruházás a következő célkitűzések egyikére vagy közülük többre irányul:
—
termelési költségek csökkentése,
—
a termelés fejlesztése, új irányának kijelölése,
—
a minőség javítása,
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—
—

a természeti környezet, a higiéniai feltételek és az állatok kíméletére vonatkozó
előírások fenntartása és továbbfejlesztése,
a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációjának előmozdítása.
5. cikk

Beruházási támogatásban olyan mezőgazdasági üzemek részesülnek,:
—
amelyek gazdasági életképessége bizonyítható,
—
amelyekben betartják a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére
vonatkozó minimum-előírásokat, és
—
amelyekben a gazdálkodó megfelelő szakismeretekkel és szakmai alkalmassággal
rendelkezik.
6. cikk
Nem adható támogatás olyan beruházásra, amelynek célja a hagyományos értékesítési
lehetőségekkel nem rendelkező termelés fokozása.
7. cikk
A tagállamok meghatározzák, hogy mekkora a támogatható beruházások támogatásának
összértéke.
A támogatás teljes összege, a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezve,
maximálisan 40%, a kedvezőtlen helyzetű térségekben 50%. Amennyiben a beruházást a II.
fejezetben említett fiatal gazdálkodók hajtják végre, ez az arány elérheti a maximum 45%-ot,
kedvezőtlen helyzetű térségekben az 55%-ot.
II. FEJEZET
FIATAL GAZDÁLKODÓK TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGKEZDÉSE
8. cikk
(1)
A fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdését megkönnyítő támogatás a
következő feltételek teljesülése esetén adható:
—
a gazdálkodó 40 évnél fiatalabb,
—
a gazdálkodó megfelelő szakismeretekkel és szakmai alkalmassággal rendelkezik,
—
a gazdálkodó első alkalommal indít be mezőgazdasági üzemet,
—
a mezőgazdasági üzem tekintetében:
i.
a gazdasági életképesség kimutatható, és
ii.
teljesülnek a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére
vonatkozó alapvető előírások,
és
—
a gazdálkodó a mezőgazdasági üzem vezetője.
Különleges feltételek alkalmazhatók akkor, ha a fiatal gazdálkodó nem kizárólagos vezetője a
mezőgazdasági üzemnek. Ezeknek a feltételeknek egyenértékűeknek kell lenniük a
mezőgazdasági üzemet egyedül vezető fiatal gazdálkodó esetében megkívánt feltételekkel.
(2)

Az induló támogatás a következőket tartalmazhatja:
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—
—

egyszeri támogatás, amelynek maximális támogatható összegét a melléklet határozza
meg,
a gazdálkodói tevékenység megkezdésével járó költségek fedezésére felvett hitelekre
adott kamattámogatás; a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az
egyszeri támogatás összegét.
III. FEJEZET
KÉPZÉS
9. cikk

A szakképzés támogatása hozzájárul a gazdálkodók, valamint a mezőgazdasági és erdészeti
tevékenységeket végző egyéb személyek szakismereteinek és szakmai alkalmasságának
fejlesztéséhez, valamint átképzésükhöz.
A képzés céljai különösen a következők:
—
felkészíteni a gazdálkodókat a termelés minőségi irányváltására, olyan termelési
módszerek alkalmazására, amelyek összeegyeztethetők a tájkép megőrzésével és
gazdagításával, a környezet védelmével, a higiéniai és az állatok kíméletére vonatkozó
előírásokkal, valamint egy gazdaságilag életképes mezőgazdasági üzem
működtetéséhez szükséges szakismeretek megszerzésére, továbbá
—
felkészíteni az erdőtulajdonosokat és az erdészeti tevékenységeket végző más
személyeket az erdők gazdasági, ökológiai, illetve társadalmi funkcióit továbbfejlesztő
erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazására.
IV. FEJEZET
KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJAZÁS
10. cikk
(1)
A mezőgazdasági tevékenységet végzők korengedményes nyugdíjazásának támogatása
a következő célkitűzésekhez járul hozzá:
—
jövedelem biztosítása azoknak az idősebb gazdálkodóknak, akik úgy határoznak, hogy
beszüntetik gazdálkodási tevékenységüket,
—
annak ösztönzése, hogy az említett idősebb gazdálkodók helyébe olyan gazdálkodók
lépjenek, akik képesek szükség esetén javítani a fennmaradó mezőgazdasági üzem
gazdasági életképességét,
—
mezőgazdasági földterület átminősítése nem mezőgazdasági hasznosítású területté
olyan esetben, amikor a gazdálkodás nem folytatható a gazdasági életképesség
szempontjából kielégítő feltételek mellett.
(2)
A korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás tartalmazhat a mezőgazdasági
munkavállalók számára jövedelmet biztosító intézkedéseket.
11. cikk
(1)
—

A mezőgazdasági üzemet átruházó személynek:
véglegesen fel kell hagynia minden kereskedelmi célú gazdálkodási tevékenységgel;
azonban nem kereskedelmi jelleggel folytathatja a gazdálkodást, és megtarthatja az
épületek használati jogát;
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—
—
(2)
—

—
—
(3)
—
—
—
—
—

az átruházás időpontjában legalább 55 évesnek kell lennie, de még a rendes
nyugdíjkorhatár alatt, és
feltétel, hogy az átruházást megelőző 10 éven keresztül gazdálkodási tevékenységet
végzett.
A mezőgazdasági üzem átvevőjének:
az átruházótól át kell vennie a mezőgazdasági üzem vezetését, vagy át kell vennie a
felszabaduló földterület egészét, vagy egy részét. Az átruházott mezőgazdasági üzem
gazdasági életképességének meghatározott időn belül javulnia kell, az átvevő
szakismeretei és szakmai alkalmassága, a területnagyság, a munkamennyiség vagy a
jövedelem alapján meghatározandó feltételek mellett, a régió és a termelési ág szerint,
megfelelő szakismeretekkel és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie;
vállalnia kell, hogy legalább öt évig a mezőgazdasági üzemben mezőgazdasági
tevékenységet végez.
A mezőgazdasági dolgozónak:
véglegesen fel kell hagynia minden mezőgazdasági munkavégzéssel,
legalább 55 évesnek kell lennie, de még a rendes nyugdíjkorhatár alatt,
az előző öt évben munkaidejének legalább felét a munkában közreműködő
családtagként vagy mezőgazdasági dolgozóként mezőgazdasági munkavégzéssel
kellett töltenie,
az átruházó mezőgazdasági üzemében az átruházó korengedményes nyugdíjazását
megelőző négy év folyamán legalább egy teljes munkaidőben ledolgozott kétéves
időtartamnak megfelelő munkát kell végeznie,
társadalombiztosítással kell rendelkeznie.

(4)
Nem gazdálkodó átvevő bármely olyan személy, illetve testület lehet, aki, illetve
amely a felszabaduló földterületet nem mezőgazdasági célra veszi át, mint például a környezet
és a vidéki táj minőségének védelmével és javításával összeegyeztethető módon folytatott
erdészeti tevékenység vagy ökológiai rezervátum létesítése.
(5)
Az e cikkben megállapított feltételeket azon időszak egészére alkalmazni kell,
amelynek folyamán az átadó korengedményes nyugdíjazási támogatásban részesül.
12. cikk
(1)
A közösségi támogatás által támogatható maximális összegeket a melléklet
tartalmazza.
(2)
A korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás időtartama a mezőgazdasági
üzem átruházója esetében a 15 évet, a mezőgazdasági dolgozó esetében a 10 évet nem
haladhatja meg. A támogatás az átruházó 75. születésnapját követően, illetve ha a
mezőgazdasági dolgozó a rá vonatkozó rendes nyugdíjkorhatárt elérte, nem folytatható.
Amennyiben az átruházó a tagállam által fizetett rendes nyugellátásban részesül, a
korengedményes nyugdíjazási támogatást a tagállam által fizetett nyugdíj összegének
figyelembevételével kiegészítésként kell odaítélni.
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V. FEJEZET
KEDVEZŐTLEN HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
KORLÁTOZÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT TÉRSÉGEK
13. cikk
(1)
A kedvezőtlen helyzetű, illetőleg a környezetvédelmi korlátozások által érintett
térségek támogatása a következő célkitűzések eléréséhez járul hozzá:
a)

Kompenzáció a kedvezőtlen természeti adottságú térségek részére:
—
a termőföldek folyamatos hasznosításának biztosítása és ezáltal hozzájárulás az
életképes vidéki közösségek megőrzéséhez;
—
a természeti környezet megőrzése,
—
olyan fenntartható gazdálkodási rendszerek fenntartása és előmozdítása,
amelyek figyelembe veszik különösen a környezetvédelmi követelményeket.

b)

Kompenzáció a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek részére:
—
a környezetvédelmi követelmények betartásának biztosítása és a
környezetvédelmi korlátozások által érintett térségekben folytatott gazdálkodás
védelme.
14. cikk

(1)
A kedvezőtlen helyzetű térségekben a gazdálkodók számára kompenzációs támogatás
adható.
(2)
A termőföld-hektáronként kiszámított kompenzációs támogatásban olyan
gazdálkodókat kell részesíteni, akik:
—
egy későbbiekben meghatározandó minimális nagyságú földterületen gazdálkodnak,
—
vállalják, hogy a kompenzációs támogatás első kifizetésétől számított legalább öt éven
keresztül kedvezőtlen helyzetű térségben gazdálkodnak, és
—
a környezetvédelmi igényekkel és a természeti környezet megőrzésére vonatkozó
igényekkel összeegyeztethető, helyes gazdálkodási gyakorlatot, különösen
fenntartható gazdálkodást folytatnak.
(3)
Ha egy gazdálkodó szarvasmarha-állományához tartozó állatban a 96/22/EK irányelv94
által tiltott, vagy az irányelv által engedélyezett, de illegálisan felhasznált anyagok
maradványait mutatják ki a 96/23/EK irányelv95 megfelelő rendelkezései szerint, illetve ha a
gazdálkodó mezőgazdasági üzemében nem engedélyezett anyagot vagy terméket, vagy a
96/22/EK irányelv által engedélyezett, de illegálisan tartott anyagot vagy terméket találnak
bármilyen formában, a gazdálkodót a folyó naptári évére ki kell zárni a kompenzációs
támogatásból.
Ismételt jogsértés esetén a kizárás időtartamát — a jogsértés súlyától függően — az újabb
jogsértés feltárásának évétől számított öt évre meg lehet hosszabbítani.
Amennyiben az állatok tulajdonosa vagy tartója a nemzeti szermaradvány-vizsgálati
programok keretében végzett vizsgálatok és szükséges mintavételek végrehajtását, illetve a
94
95

HL L 125. szám, 1996.05.23., 3. o.
HL L 125. szám, 1996.05.23., 10. o.
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96/23/EK irányelv alapján végzett kivizsgálást és ellenőrzést akadályozza, az első
albekezdésben előírt szankciókat kell alkalmazni.
15. cikk
(1)
—
—
(2)
—
—
—
—

A kompenzációs támogatást olyan szinten kell meghatározni,:
amely elegendő a meglévő hátrányok hatékony kompenzációjához
hozzájáruláshoz, és
amelynek révén elkerülhető a túlkompenzáció.

való

A kompenzációs támogatásokat kellően differenciálni kell, figyelembe véve:
a régiót jellemző helyzetet és fejlesztési célkitűzéseket,
a gazdálkodási tevékenységet befolyásoló állandó jellegű természeti hátrányok
súlyosságát,
az adott esetben megoldandó sajátos környezetvédelmi problémákat,
a termelési ágat és szükség esetén a mezőgazdasági üzem gazdasági struktúráját.

(3)
A kompenzációs támogatás mértékét a mellékletben meghatározott minimális és
maximális összeg között kell megállapítani.
A meghatározott maximális összegnél magasabb összegű kompenzációs támogatás is adható,
feltéve, hogy az érintett programozás szintjén az összes kompenzációs támogatás átlagos
összege nem haladja meg ezt a maximális összeget. Ha azonban az objektív körülmények
indokolják, a tagállamok az átlagos összeg kiszámításához több regionális program
kombinációját is alkalmazhatják.
16. cikk
(1)
A felmerült költségekért és az elmaradt bevételért kompenzáció fizethető azon
gazdálkodók számára, akik a Közösség környezetvédelmi rendelkezései következtében
mezőgazdasági hasznosítás szempontjából korlátozások alá tartozó térségekben folytatnak
gazdálkodási tevékenységet, ha és amilyen mértékig az ilyen kifizetések az említett
rendelkezések által előidézett sajátos nehézségek megoldásához szükségesek.
(2)
A kifizetéseket a túlkompenzációt elkerülő szinten határozzák meg; ez különösen a
kedvezőtlen helyzetű térségekben teljesítendő kifizetések esetében szükséges.
(3)

A közösségi támogatásra való jogosultság maximális összegeit a melléklet írja elő.
17. cikk

Kedvezőtlen helyzetű térségek a következők:
—
hegyvidéki térségek (18. cikk)
—
egyéb kedvezőtlen helyzetű térségek (19. cikk), és
—
egyedi hátrányok által érintett térségek (20. cikk).
18. cikk
(1)
A hegyvidéki térségeket a földhasznosítás jelentős mértékben korlátozott lehetőségei
és kimutathatóan magasabb költségek jellemzik a következők miatt:
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—
—
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a magasságból eredő nagyon kedvezőtlen éghajlati viszonyok, amelyek miatt a
növénytermesztésre alkalmas időszak jelentős mértékben lerövidül;
alacsonyabb területeken az érintett terület nagyobb része túl meredek fekvésű a gépek
használatához, vagy drága, különleges berendezések alkalmazását igényli, vagy
a fenti két tényező együttes megléte, amelyek külön-külön kevésbé súlyosan
jelentkeznek, azonban kombinációjuk a fentiekkel egyenértékű hátrányt okoz.

(2)
A 62. szélességi foktól északra fekvő térségek és bizonyos, azokkal szomszédos
területek a hegyvidéki térségekkel megegyező elbírálás alá esnek.
19. cikk
A kedvezőtlen helyzetű térségek, amelyekben fennáll a földhasznosítás megszüntetésének
veszélye, és ahol a természeti környezet megőrzése szükséges, magukban foglalják a
természetes termelési feltételek szempontjából homogén, és az összes alábbi jellegzetességet
mutató gazdálkodási térségeket:
—
kevéssé termékeny, nehezen művelhető föld olyan korlátozott potenciállal, amelyek
csak jelentős többletköltséggel javítható, és amely földterület elsősorban külterjes
állattartási célokra hasznosítható,
—
a természeti környezet alacsony termőképessége következtében, a mezőgazdaságban
alkalmazott gazdasági teljesítménymutatók szerint az átlagosnál kimutathatóan
rosszabb termelési eredmények,
—
főként mezőgazdasági tevékenységből élő, kis számú vagy fogyatkozó lakosság,
amelynek felgyorsuló csökkenése veszélyeztetheti az érintett térség életképességét és
folyamatos lakottságát.
20. cikk
A kedvezőtlen helyzetű térségek közé tartozhatnak egyéb, egyedi hátrányok által érintett
térségek, amelyekben szükség esetén bizonyos feltételek mellett gazdálkodási tevékenységet
kell folytatni a környezet védelme vagy javítása, a természeti környezet megőrzése és a térség
idegenforgalmi potenciáljának fenntartása, vagy a partvidék védelme céljából.
21. cikk
A 16. és a 20. cikkben említett térségek területe összesen nem haladhatja meg az érintett
tagállam területének 10%-át.
VI. FEJEZET
AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM
22. cikk
A környezet védelmét és a természeti környezet megőrzését szolgáló mezőgazdasági
termelési módszerekhez (agrár-környezetvédelem) nyújtott támogatás hozzájárul a Közösség
mezőgazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez.
Az ilyen támogatás elősegíti:
—
a környezet védelmével és minőségének javításával, a táj és annak jellegzetességei, a
természeti erőforrások, a talaj és a genetikai sokféleség védelmével és minőségének
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javításával összeegyeztethető, a mezőgazdasági földterületek hasznosítására irányuló
módszerek alkalmazását,
a gazdálkodás környezetbarát módon történő külterjessé tételét, és az alacsony
intenzitású legeltetési rendszerek keretében történő gazdálkodást,
a veszélyeztetett, nagy természeti értéket képviselő, művelés alatt álló területek
megóvását,
a mezőgazdasági földterület tájképének és történelmi jellegzetességeinek fenntartását,
a környezettervezés alkalmazását a gazdálkodási gyakorlatban.
23. cikk

(1)
Támogatásban részesülnek azok a gazdálkodók, akik legalább ötéves időtartamra
agrár-környezetvédelmi kötelezettséget vállalnak. Amennyiben szükséges, bizonyos
kötelezettségfajtákra vonatkozóan — környezeti hatásukra tekintettel — hosszabb időtartamot
kell meghatározni.
(2)
Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásnak többet kell jelentenie a helyes
gazdálkodási gyakorlat alkalmazásánál.
E kötelezettségvállalás keretében olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyeket más
támogatási intézkedések, például a piactámogatás vagy a kompenzációs támogatás, nem
tudnak nyújtani.
24. cikk
(1)
Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállaláshoz a támogatást évente kell adni, és
kiszámítása a következők alapján történik:
—
elmaradt bevétel,
—
az adott kötelezettségvállalásból származó többletköltségek, és
—
pénzügyi ösztönző nyújtásának szükségessége.
A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, nem jövedelemtermelő beruházásokat szintén
figyelembe lehet venni az éves támogatás szintjének kiszámításánál.
(2)
A közösségi támogatás által támogatható éves maximális összegeket a melléklet
tartalmazza. Ezen összegek alapja a mezőgazdasági üzemnek az a része, amelyre agrárkörnyezetvédelmi kötelezettségvállalás vonatkozik.
VII. FEJEZET
A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS
FORGALMAZÁSÁNAK JAVÍTÁSA
25. cikk
(1)
A beruházási támogatás megkönnyíti a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és
forgalmazásának javítását és ésszerűsítését, és ezáltal hozzájárul e termékek
versenyképességének és hozzáadott értékének növeléséhez.
(2)

Az ilyen támogatás a következők közül egy vagy több célkitűzés elérését segíti elő:
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a termelésnek az előrelátható piaci trendekhez történő igazítása, illetve a
mezőgazdasági termékek számára új értékesítési csatornák kialakításának ösztönzése,
az értékesítési csatornák vagy a feldolgozási eljárások javítása, illetve ésszerűsítése,
a termékek külső megjelenésének és csomagolásának javítása, illetve a
melléktermékek vagy hulladékok jobb hasznosításának vagy megsemmisítésének
ösztönzése,
új technológiák alkalmazása,
innovatív beruházások előnyben részesítése,
a minőség javítása és felügyelete,
az egészségügyi feltételek javítása és felügyelete,
a környezet védelme.
26. cikk

(1)
Támogatásban részesülnek azok a személyek, akik olyan vállalkozásokba történő
beruházások finanszírozásának végső felelősei,
—
amelyek gazdasági életképessége kimutatható, és
—
amelyek betartják a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére
vonatkozó minimum-előírásokat.
(2)
A beruházásnak hozzá kell járulnia a kérdéses alapvető mezőgazdasági termelési
ágazat helyzetének javításához. Biztosítania kell az alaptermékek termelői számára a
gazdasági haszonból való megfelelő részesedést.
(3)
Kielégítő bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy az érintett termékek
tekintetében megvannak a hagyományos értékesítési lehetőségek.
27. cikk
(1)
A beruházásnak a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletében felsorolt
termékek feldolgozására és forgalmazására kell vonatkoznia.
(2)
A beruházásnak meg kell felelnie azoknak a kiválasztási kritériumoknak, amelyek
meghatározzák a prioritásokat és megjelölik a támogatásban nem részesíthető
beruházástípusokat.
28. cikk
(1)
—
—

A következő beruházástípusok nem támogathatók:
kiskereskedelmi szintű beruházások,
harmadik országokból származó termékek feldolgozását vagy forgalmazását elősegítő
beruházások.

(2)
A támogatás teljes összegének a támogatható beruházás volumenének százalékában
kifejezett maximális mértéke:
a)
50% az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban
b)
40% a többi régióban.
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VIII. FEJEZET
ERDŐGAZDÁLKODÁS
29. cikk
(1)
Az erdőgazdálkodás támogatása hozzájárul a vidéki térségekben található erdők
gazdasági, ökológiai és társadalmi szerepének a fenntartásához és továbbfejlesztéséhez.
(2)
elő:
—
—
—

Az ilyen támogatás a következők közül különösen egy vagy több célkitűzést mozdít
a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdészet fejlesztése,
az erdészeti erőforrások megóvása és minőségének javítása,
az erdősített térségek növelése.

(3)
Ilyen támogatás csak magánszemélyek, azok társaságai, vagy önkormányzatok, illetve
azok társulásai tulajdonában levő erdők és területek vonatkozásában adható. Ez a korlátozás
nem vonatkozik a 30. cikk (1) bekezdésének hatodik francia bekezdésében előírt
intézkedésekre.
(4)
Az ilyen támogatásnak hozzá kell járulnia a Közösség és a tagállamok által
nemzetközi szinten vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Nemzeti vagy alacsonyabb szintű
erdészeti programokon, vagy azokkal egyenértékű olyan intézkedéseken kell alapulnia,
amelyek figyelembe veszik az európai erdők védelméről szóló miniszteri konferenciák által
kidolgozott kötelezettségvállalásokat.
(5)
A közösségi erdők tűz elleni védelméről szóló, 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi
rendelet96 alapján az erdőtüzek szempontjából súlyosan, illetve közepesen veszélyeztetettnek
minősülő térségekre vonatkozóan e rendelet alapján javasolt intézkedéseknek meg kell
felelniük a tagállamok által a 2158/92/EGK rendelet szerint előterjesztett erdővédelmi
terveknek.
30. cikk
(1)
Az erdőgazdálkodási támogatás a következők közül egy vagy több intézkedésre
vonatkozik:
—
a 31. cikk szerint nem támogatható földterület erdősítése, feltéve, hogy a telepítés a
helyi körülményekhez alkalmazkodik és összeegyeztethető a környezettel,
—
olyan erdőgazdálkodási beruházás, amelynek célja az erdők gazdasági, ökológiai vagy
társadalmi értékének jelentős növelése,
—az erdészeti termékek betakarításának, feldolgozásának és forgalmazásának javítását
és ésszerűsítését szolgáló beruházás; a fa nyersanyagként történő hasznosításához
kapcsolódó beruházások csak az ipari feldolgozást megelőző munkaműveletekre
korlátozódhatnak,
—
az erdészeti termékek hasznosítása és forgalmazása tekintetében új lehetőségek
kialakításának előmozdítása,
—
erdőbirtokossági társulatok létrehozása, amelyek célja a tagok számára történő
segítségnyújtás a fenntartható és hatékony erdőgazdálkodás fejlesztésében,
96

HL L 217. szám, 1992.07.31., 3. o. A 308/97/EK rendelettel (HL L 51. szám, 1997.02.21., 2. o.) módosított
rendelet.
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—

a természeti katasztrófák és tüzek által károsított erdészeti termelési potenciál
helyreállítása és megfelelő megelőző eszközök bevezetése.

(2)
A 7. cikk második albekezdése kivételével az I. és a VII. fejezetben megállapított
szabályokat a beruházásokra megfelelően alkalmazni kell.
31. cikk
(1)
Támogatásban részesül a mezőgazdasági földterületek erdősítése, amennyiben a
telepítés alkalmazkodik a helyi körülményekhez és összeegyeztethető a környezettel.
Az ilyen támogatás a telepítési költségeken kívül a következőket tartalmazhatja:
—
erdősített területek után a gondozás költségeinek fedezésére ötéves időszakra járó
hektáronkénti éves támogatás,
—
az erdősítésből eredő bevételkiesés fedezésére az erdősített területek után legfeljebb
húsz évig járó, hektáronkénti éves támogatás olyan gazdálkodók, illetve azok
társulásai számára, akik az erdősítést megelőzően az érintett földterületen
gazdálkodtak, vagy bármely más magánjogi személy számára.
(2)
Mezőgazdasági földterületek állami szervek által vállalt erdősítése esetében a
támogatás csak a telepítés költségeit fedezi.
(3)
—
—

Mezőgazdasági területek erdősítésére nem adható támogatás
korengedményes nyugdíjazási támogatásban részesülő gazdálkodóknak,
karácsonyfa-nevelő telepek létesítésére.

Gyors növésű, rövidtávon művelt fajok esetében erdősítési támogatás csak a telepítés
költségeinek fedezésére adható.
(4)
A bevételkiesés fedezését szolgáló éves támogatásnak a közösségi támogatásban
részesíthető maximális összegeit a melléklet tartalmazza.
32. cikk
(1)
A következő tevékenységek céljából az azokhoz kapcsolódó intézkedésekre a
kedvezményezettek kifizetésben részesülnek, amennyiben az intézkedések az adott erdők
védelmi és ökológiai értékeit fenntartható módon biztosítják, és a végrehajtandó
intézkedéseket, illetve azok költségeit szerződésben rögzítették:
—
közérdekű védelmi és ökológiai szerepet betöltő erdők ökológiai stabilitásának
megőrzése és javítása, amennyiben az ilyen erdők fenntartására és minőségének
javítására vonatkozó intézkedések költségei meghaladják az erdészetből származó
bevételt,
—
tűzvédelmi pászták mezőgazdasági intézkedések révén történő fenntartása.
(2)
A kifizetendő összegeket a mellékletben rögzített minimális és maximális értékek
között kell meghatározni, a végrehajtott intézkedéseknek a szerződésben korábban kikötött
tényleges költségei alapján.
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IX. FEJEZET
A VIDÉKI TÉRSÉGEK ALKALMAZKODÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE
33. cikk
Támogatásban részesülnek a gazdálkodási tevékenységek végzésével és szerkezetváltásával,
valamint a vidéki tevékenységekkel kapcsolatos olyan intézkedések, amelyek az e címben
említett semmilyen egyéb intézkedés hatálya alá nem tartoznak.
Az ilyen intézkedések a következőkre vonatkoznak:
—
talajjavítás,
—
tagosítás,
—
gazdaságok tehermentesítésére és ügyvezetésére irányuló szolgáltatások bevezetése,
—
minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazása,
—
a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások,
—
falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki kulturális örökség védelme és
megőrzése,
—
a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz közel álló tevékenységek diverzifikációja
sokféle tevékenység lehetővé tétele érdekében, illetve alternatív bevételi források
létesítése érdekében,
—
mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás,
—
a mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és bővítése,
—
idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése,
—
a mezőgazdasággal, erdészettel és tájrendezéssel, valamint az állatok kíméletének
fokozásával kapcsolatos környezetvédelem,
—
a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása,
valamint megfelelő megelőző eszközök bevezetése,
—
pénzügyi tervezés.
X. FEJEZET
VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK
34. cikk
Az e cím végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat az 1260/1999/EK rendelet 50.
cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint kell elfogadni.
Az említett szabályok különösen a következőket határozhatják meg:
—
a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás támogatásának feltételei (4-7. cikk),
beleértve a 6. cikk alkalmazásából eredő szükségszerű korlátozásokat is,
—
a mezőgazdasági üzem életképessége javításának időtartama és feltételei, valamint a
korengedményes nyugdíjazás esetében felszabaduló föld használatának feltételei (11.
cikk (2) bekezdése).
—
a kompenzációs támogatás odaítélésének és kiszámításának feltételei a kedvezőtlen
helyzetű térségekben, beleértve a mezőgazdasági földterületek közös használatának
esetét (14. és 15. cikk), valamint a környezetvédelmi korlátozások által érintett
térségekre vonatkozó kompenzációs támogatást (16. cikk),
—
az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat szabályozó feltételek (23. és 24.
cikk),
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—

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítását célzó
beruházásokra vonatkozó kiválasztási kritériumok (27. cikk (2) bekezdése),
az erdészeti intézkedéseket meghatározó feltételek (VIII. fejezet).

—

Ugyanazon eljárás szerint a Bizottság eltérhet a 28. cikk (1) bekezdésének második francia
bekezdésétől a legkülső régiók vonatkozásában, abban az esetben, ha a feldolgozott
termékeket a kérdéses régió piacára szánják.
III. CÍM
ÁLTALÁNOS ELVEK, ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ELVEK
1. alfejezet
Támogatás az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból
35. cikk
(1)
A korengedményes nyugdíjazásra (10-12. cikk), a kedvezőtlen helyzetű, illetve a
környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek (13-21. cikk) részére, az agrárkörnyezetvédelemre (22-24. cikk) és az erdősítésre (31. cikk) nyújtott közösségi támogatást a
Közösség egészében az EMOGA Garanciarészlege finanszírozza.
(2)
Az egyéb vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott közösségi támogatást az EMOGA
következő részlegei finanszírozzák:
—
az 1. célkitűzés alá tartozó térségekben az Orientációs Részleg,
—
az 1. célkitűzés alá nem tartozó térségekben a Garanciarészleg.
(3)
A 33. cikk hatodik, hetedik és kilencedik francia bekezdésében említett intézkedések
támogatását az EMOGA finanszírozza az 1. és a 2. célkitűzés alá tartozó, valamint az
átalakulóban lévő térségekben, amennyiben azokat nem az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) finanszírozza.
36. cikk
(1)
—
—

A 35. cikk (2) bekezdésében említett vidékfejlesztési intézkedések tekintetében
az 1. célkitűzés alá tartozó térségekre — az e rendeletben szereplő egyedi
szabályokkal kiegészítve — az 1260/1999/EK rendeletet kell alkalmazni,
a 2. célkitűzés alá tartozó térségekre — az e rendeletben szereplő egyedi szabályokkal
kiegészítve, és amennyiben ez a rendelet másként nem rendelkezik — az
1260/1999/EK rendeletet kell alkalmazni.

(2)
Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések
támogatása tekintetében, amennyiben ez a rendelet másként nem rendelkezik, az
1260/1999/EK rendeletben97 megállapított egyedi szabályokat és a rendelet végrehajtására
elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni.

97

Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 103. oldalát
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II. alfejezet
Összeegyeztethetőség és összhang
37. cikk
(1)
Vidékfejlesztési támogatásban csak a közösségi joggal összeegyeztethető intézkedések
részesülhetnek.
(2)
Az ilyen intézkedéseknek összhangban kell lenniük az egyéb közösségi politikákkal és
az azok keretében végrehajtott intézkedésekkel.
Az e rendelet hatálya alá tartozó olyan intézkedések, amelyek nem egyeztethetők össze az e
rendeletben megállapított bármely egyedi feltétellel, nem részesülhetnek támogatásban más
közösségi támogatási rendszer keretében.
(3)
Biztosítani kell az összhangot a közös agrárpolitika egyéb eszközei alapján
végrehajtott intézkedésekkel is, különösen egyrészt a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó
intézkedések, másrészt a közös piaci szervezetek keretében végrehajtott intézkedések, illetve
a mezőgazdasági minőségügyi és az egészségügyi intézkedések között, valamint a
vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó különféle intézkedések között is.
Ennek megfelelően e rendelet alapján nem nyújtható támogatás:
—
olyan intézkedésekhez, amelyek a közös piaci szervezetek támogatási rendszereinek
hatálya alá tartoznak, kivéve az objektív ismérvekkel indokolt, az 50. cikkel
összhangban meghatározható eseteket,
—
kutatási projekteket támogató, mezőgazdasági termékeket reklámozó, illetve
állatbetegségek felszámolására irányuló intézkedésekre.
(4)

A tagállamok a közösségi vidékfejlesztési támogatások megadását további vagy
szigorúbb feltételekhez köthetik, azzal a feltétellel, hogy az ilyen feltételek
összhangban vannak az e rendeletben megállapított célkitűzésekkel és
követelményekkel.
38. cikk

(1)
Ugyanazon intézkedés tekintetében nem teljesíthető kifizetés egyszerre e rendelet és
egy másik közösségi támogatási rendszer alapján.
(2)
Az e rendelet szerinti többféle intézkedéshez nyújtandó támogatás csak abban az
esetben kombinálható, ha az ilyen intézkedések egymással összhangban vannak és egymással
összeegyeztethetők. Szükség esetén a támogatás mértékét ki kell igazítani.
39. cikk
(1)
A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák
az e fejezetben megállapított rendelkezéseknek megfelelően a vidékfejlesztés támogatására
vonatkozó intézkedések közötti összhangot és összeegyeztethetőséget.
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(2)
A tagállamok által benyújtott vidékfejlesztési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett
támogatási intézkedések összeegyeztethetőségének és összhangjának felmérését, valamint
hivatkozást az összhang és az összeegyeztethetőség érdekében hozott intézkedésekre.
(3)
A támogatási intézkedéseket szükség esetén a későbbiekben az összhang és az
összeegyeztethetőség biztosítása érdekében felül kell vizsgálni.
II. FEJEZET
PROGRAMOZÁS
40. cikk
(1)
Az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések az
1. célkitűzés alá tartozó régiókra vonatkozó programozásnak az 1260/1999/EK rendelet
szerint képezik részét.
(2)
A 35. cikk (1) bekezdésében nem említett vidékfejlesztési intézkedések a 2. célkitűzés
alá tartozó régiókra vonatkozó programozásnak részét képezhetik az 1260/1999/EK
rendelettel összhangban.
(3)
Az olyan egyéb vidékfejlesztési intézkedések, amelyek az (1) és a (2) bekezdéssel
összhangban nem képezik részét a programozásnak, a 41-44. cikkek szerinti vidékfejlesztési
programozás keretébe tartoznak.
(4)
A megfelelő vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatban a tagállamok az (1) – (3)
bekezdéssel összhangban a programozás részét képező általános keretrendeleteket is
előterjeszthetnek jóváhagyásra, amennyiben ez lehetővé teszi az egységes feltételek
fenntartását.
41. cikk
(1)
A vidékfejlesztési tervet a legmegfelelőbbnek tekintett területi szinten kell elkészíteni.
A tervet a tagállam által kijelölt illetékes hatóságok készítik el, és az illetékes hatóságokkal és
szervezetekkel a megfelelő területi szinten folytatott konzultációkat követően a tagállam
nyújtja be a Bizottságnak.
(2)
Az ugyanazon térségre vonatkozó vidékfejlesztési támogatási intézkedéseket lehetőség
szerint egyetlen tervben kell összevonni. Amennyiben mégis több terv készítése szükséges, az
e tervekben előterjesztett intézkedések közötti kapcsolatot fel kell tüntetni, és az ilyen
intézkedések közötti összeegyeztethetőséget és összhangot biztosítani kell.
42. cikk
A vidékfejlesztési tervek 2000. január 1-jével kezdődő hétéves időtartamra szólnak.
43. cikk
(1)

A vidékfejlesztési tervek tartalmazzák a következőket:
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—

—
—
—

—
—
—
—

—
(2)
—
—

a jelenlegi helyzet számszerűsített leírása, amely bemutatja az egyenlőtlenségeket, a
hiányosságokat és a fejlődési potenciált, a felhasznált pénzügyi erőforrásokat és az
előző programozási időszakban vállalt tevékenységek főbb eredményeit, figyelembe
véve a rendelkezésre álló értékelési eredményeket.
a javasolt stratégia leírása, a stratégia számszerűsített célkitűzései, a kiválasztott
vidékfejlesztési prioritások és az érintett földrajzi térség,
a várt gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi — többek között a
foglalkoztatottságra gyakorolt — hatásokat bemutató felmérés,
indikatív átfogó pénzügyi táblázat, amely összefoglalja a tervben előirányzott minden
egyes vidékfejlesztési prioritás tekintetében az ahhoz rendelkezésre bocsátott és annak
megfelelő nemzeti és közösségi pénzügyi forrásokat, és — amennyiben a terv a 2.
célkitűzés alá tartozó térségeket érinti — meghatározza a 33. cikk alapján az e
térségekben hozott vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó indikatív összegeket,
a tervek végrehajtásához előirányzott intézkedések és különösen a támogatási
rendszerek ismertetése, beleértve a versenyszabályok értékeléséhez szükséges
szempontokat is,
szükség szerint tájékoztatás az érintett intézkedések előkészítéséhez, végrehajtásához,
illetve kiigazításához kapcsolódó, tanulmányokra, bemutató projektekre, képzésre,
illetve technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényekről,
az illetékes hatóságok és felelős szervek kijelölése,
a tervek hatékony és szabályszerű végrehajtását biztosító rendelkezések, beleértve a
felügyeletre és az értékelésre vonatkozókat, az értékelés mennyiségi mutatóinak
meghatározása, az ellenőrzésre, a szankciókra és a megfelelő nyilvánosságot biztosító
intézkedésekre vonatkozó feltételek,
a konzultációk eredményei, valamint a közreműködő hatóságok és szervek, továbbá
gazdasági és szociális partnerek megfelelő szinten történő kijelölése.
Vidékfejlesztési terveikben a tagállamok
egész területükre vonatkozóan és egyedi igényeiknek megfelelően rendelkeznek agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekről,
gondoskodnak a különféle támogatási intézkedések közötti szükséges egyensúly
fenntartásáról.
44. cikk

(1)
A vidékfejlesztési terveket legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított hat
hónapon belül kell benyújtani.
(2)
A Bizottság az e rendelettel való összhang szempontjából értékeli a benyújtott
terveket. A tervek alapján a Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 50. cikke (2) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően, a tervek benyújtásától számított hat hónapon belül
jóváhagyja a vidékfejlesztés programozási dokumentumokat.
III. FEJEZET
KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK
45. cikk
(1)
Az 1260/1999/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság, az említett
rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapítottak szerint eljárva, a vidékfejlesztési
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közösségi kezdeményezés valamennyi intézkedésének végrehajtása céljából, az EMOGA
Orientációs Részlege által nyújtott támogatás alkalmazási körét az e rendelet 35. cikkének (2)
bekezdésében foglaltakon túl is kiterjesztheti, valamint kiterjesztheti az 1262/1999/EK98, az
1261/1999/EK99 és az 1263/1999/EK100 tanácsi rendeletei alapján támogatható intézkedések
finanszírozását.
(2)
Az EMOGA Garanciarészlege a Bizottság kezdeményezésére finanszírozhat a
vidékfejlesztési programozáshoz kapcsolódó tanulmányokat.
IV. FEJEZET
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
46. cikk
(1)
Az EMOGA Garanciarészlege által a vidékfejlesztéshez nyújtott közösségi
támogatásról pénzügyi tervet kell készíteni, és éves könyvelést kell vezetni. A pénzügyi
tervezés a vidékfejlesztési programozás (40. cikk (3) bekezdése) vagy a 2. célkitűzéshez
kapcsolódó programozás részét képezi.
(2)
A Bizottság a tagállamok részére a kezdeti keretösszegeket éves bontásban állapítja
meg, olyan objektív kritériumok alapján, amelyek figyelembe veszik a konkrét helyzetet és
igényeket, csakúgy, mint különösen a környezetvédelem, a munkahely-teremtés és a táj
megőrzése érdekében vállalt erőfeszítéseket.
(3)
A kezdeti keretösszegeket a tényleges kiadások alapján, valamint a tagállamok által
benyújtott, felülvizsgált kiadási előrejelzések alapján, a program célkitűzéseinek
figyelembevételével, a rendelkezésre álló pénzeszközök függvényében ki kell igazítani, és
ezeknek főszabály szerint a 2. célkitűzés alá tartozó térségekre vonatkozó támogatás
intenzitásával összhangban kell lenniük.
47. cikk
(1)
A 2. célkitűzés alá tartozó régiókra vonatkozó vidékfejlesztési intézkedések
támogatására nem alkalmazható az 1260/1999/EK rendelet 31., 32. (az (1) bekezdés ötödik
albekezdésének kivételével), 34., 38. és 39. cikke.
A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket az említett intézkedések hatékony és
koherens végrehajtása érdekében, amelyeknek legalább azokat az előírásokat ki kell
elégíteniük, amelyek egyenértékűek az első albekezdésben említett rendelkezésekben
foglaltakkal, beleértve az egyetlen irányító hatóság alkalmazásának elvét is.
(2)
A vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó intézkedések finanszírozásához a
Közösség az 1260/1999/EK rendelet 29. és 30. cikkében megállapított elvek szerint járul
hozzá.
E tekintetben:
98
99
100

HL L 161. szám, 1999.06.26., 48. o.
HL L 161. szám, 1999.06.26., 43. o.
HL L 161. szám, 1999.06.26., 54. o.
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—
—

—

a Közösség hozzájárulása nem haladhatja meg az összes támogatható költség 50%-át,
és főszabály szerint az 1. és a 2. célkitűzés alá nem tartozó térségekben a támogatható
közkiadásoknak legalább 25%-át kell kitennie,
a bevételt eredményező beruházásokra az 1260/1999/EK rendelet 29. cikke (4)
bekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontjában megállapított, valamint b) pontjának ii. és
iii. alpontjában megállapított arányokat kell alkalmazni. A mezőgazdasági és erdészeti
üzemek, valamint a mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozását és
forgalmazását végző vállalkozások ebben a tekintetben az említett rendelet 29. cikke
(4) bekezdése b) pontjának iii alpontja szerinti vállalkozásnak tekintendők.
az e rendelet 22-24. cikkében megállapított intézkedések programozásához nyújtott
közösségi hozzájárulás az 1. célkitűzés alá tartozó térségek esetében 75%, az egyéb
térségekben 50%.

Ezekre a kifizetésekre az 1260/1999/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének ötödik
albekezdését kell alkalmazni.
(3)
Az EMOGA Garanciarészlege által nyújtott pénzügyi támogatás kifizetése történhet a
program végrehajtásához nyújtott előleg formájában, és a felmerült kiadások alapján teljesített
kifizetésként.
V. FEJEZET
FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS
48. cikk
(1)
A Bizottság és a tagállamok
végrehajtásának hatékony felügyeletét.
(2)

biztosítják

a

vidékfejlesztési

programozás

A felügyeletet közös megegyezéssel elfogadott eljárások szerint végzik.

A felügyeletet előre meghatározott és elfogadott konkrét fizikai és pénzügyi mutatók
segítségével végzik.
A tagállamok a megvalósulásról szóló éves beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz.
(3)

Szükség esetén támogatásfelügyeleti bizottságot kell létrehozni.
49. cikk

(1)
A vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó intézkedéseket az 1260/1999/EK
rendelet 40-43. cikkében megállapított elvek alapján kell értékelni.
2. Az EMOGA Garanciarészlege a programokhoz rendelt pénzügyi források keretein belül
részt vehet a tagállamokban a vidékfejlesztés értékelésének finanszírozásában. Az
EMOGA Garanciarészlege a Bizottság kezdeményezésére a Közösség szintjén végrehajtott
értékeléseket is finanszírozhat.
VI. FEJEZET
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VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK
50. cikk
Az e cím alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 1260/1999/EK rendelet 50.
cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint kell elfogadni.
Ezek a szabályok részletesen meghatározhatják különösen a következőket:
—
a vidékfejlesztési tervek bemutatása (41-44. cikk),
—
a vidékfejlesztési programozási dokumentumok felülvizsgálata,
—
pénzügyi tervezés, különösen a költségvetési fegyelem (46. cikk) és a
finanszírozásban való részvétel (47. cikk (2) bekezdése) biztosítása érdekében,
—
felügyelet és értékelés (48. és 49. cikk),
—
a vidékfejlesztési intézkedések és a piaci szervezetek által bevezetett támogatási
intézkedések közötti összhang biztosításának módja (37. cikk).
IV. CÍM
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
51. cikk
(1)
Ha ez a cím másként nem rendelkezik, a Szerződés 87-89. cikkét kell alkalmazni a
tagállamok által a vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatásokra.
Nem alkalmazható azonban a Szerződés 87-89. cikke a tagállamok által a Szerződés 36. cikke
szerint, e rendelet rendelkezéseivel összhangban közösségi támogatásban részesített
intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra.
(2)
Tilos a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásnak a 7. cikkben említett arányokat
meghaladó mértékű támogatása.
Ez a tilalom nem vonatkozik a következő beruházások támogatására:
—
olyan, főként közérdekű beruházások, amelyek a mezőgazdasági, illetve erdészeti
tevékenységek révén kialakított hagyományos táj megóvására vagy gazdasági épületek
áthelyezésére irányul,
—
a környezet védelme és minőségének javítása,
—
az állattartó telepek higiéniai körülményeinek javítása és az állatok kíméletének
fokozása.
(3)
Tilos a gazdálkodók részére a kedvezőtlen helyzetű térségekben tapasztalható
természeti hátrányok ellensúlyozására olyan állami támogatást nyújtani, amely nem felel meg
a 14. és a 15. cikkben megállapított feltételeknek.
(4)
Tilos állami támogatásban részesíteni az olyan agrár-környezetvédelmi
kötelezettségeket vállaló gazdálkodókat, amelyek nem felelnek meg a 22-24. cikkekben
megállapított feltételeknek. Azonban a 24. cikk (2) bekezdésével összhangban rögzített
maximális összegeket meghaladó kiegészítő támogatás nyújtható, ha a 24. cikk (1) bekezdése
szerint indokolt. Kellően indokolt kivételes esetben a 23. cikk (1) bekezdésében
megállapítottak szerint eltérés engedélyezhető az ilyen kötelezettségvállalások minimális
időtartama alól.
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52. cikk
A Szerződés 36. cikkének hatálya alá tartozó esetekben, az olyan állami támogatást, amelynek
célja közösségi támogatásban részesülő vidékfejlesztési intézkedések kiegészítő
finanszírozása, a tagállamok bejelentik, a Bizottság pedig e rendelet rendelkezéseivel
összhangban, a 40. cikkben említett programozás részeként jóváhagyja. A Szerződés 88.
cikke (3) bekezdésének első mondata nem alkalmazható az ily módon bejelentett
támogatásokra.
V. CÍM
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
53. cikk
(1)
Amennyiben külön intézkedések válnak szükségessé a hatályos rendszerből az e
rendelet által létrehozott rendszerre való átmenet megkönnyítéséhez, az ilyen intézkedéseket a
Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak
megfelelően fogadja el.
(2)
Ilyen intézkedéseket kell elfogadni különösen a Bizottság által 2000. január 1-je után
véget érő időtartamra vagy határozatlan időre jóváhagyott, jelenlegi támogatási
intézkedéseknek az e rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatási rendszerbe történő
beépítése céljából.
54. cikk
(1)
A komlópiac közös szervezéséről szóló, 1971. július 26-i 1696/71/EGK tanácsi
rendelet 17. cikkének101 helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. cikk
(1)
Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek piacára az itt megállapított
rendelkezések végrehajtásának időpontjától a közös agrárpolitika finanszírozásáról
szóló rendeleteket kell alkalmazni.
(2)

A 8. cikkben említett támogatás közösségi társfinanszírozás tárgyát képezi.

(3)
A tagállamok a 12. cikkben említett támogatást a termelők részére annak a
gazdasági évnek az október 16-a és december 31-e közötti időszaka alatt fizetik ki,
amelyik évre a támogatást igényelték.
(4)
A Bizottság a 20. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadja az e cikk
alkalmazására vonatkozó szabályokat.”
(2)
A banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi
rendelet 6. cikkének102 helyébe a következő szöveg lép:
101

HL L 175. szám, 1971.08.04., 1. o. A legutóbb az 1554/97/EK rendelettel (HL L 208. szám, 1997.08.02., 1.
o.) módosított rendelet
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„6. cikk
(1)
Az elismerés időpontjától számított ötéves időtartamra a tagállamok támogatást
adnak az elismert termelői szervezetek számára abból a célból, hogy ösztönözzék azok
létrehozását, és segítséget nyújtsanak számukra az adminisztratív feladatok
ellátásában.
(2)
—
—
—

Az ilyen támogatás
összege az első, második, harmadik, negyedik, illetőleg ötödik évben a
termelői szervezet keretében értékesített termelési érték 5 %-a, 5 %-a, 4 %-a, 3
%-a, illetőleg 2 %-a,
összege nem haladhatja meg az érintett szervezet létrehozásának és
adminisztratív működésének tényleges költségét,
összegét éves részletekben az elismerést követő maximum hétéves időszak
folyamán fizetik ki.

Az egyes évek termelési értékét a következők alapján kell kiszámítani:
—
ténylegesen értékesített éves volumen,
—
elért termelői átlagárak.
(3)
Az e rendelet feltételeit már nagyrészt kielégítő szervezetekből létrejövő
termelői szervezetek e cikk alapján támogatásra csak akkor jogosultak, ha olyan
egyesülés révén jöttek létre, amely az 5. cikkben megállapított célkitűzések
hatékonyabb elérését teszi lehetővé. Ugyanakkor ilyen esetben a támogatás csak a
szervezet létrehozásának költségeire jár (az előkészítő munkákkal, valamint az alapító
okirat és az alapszabály elkészítésével kapcsolatban felmerült költség).
(4)
Az e cikkben említett támogatásról a tagállamok minden egyes pénzügyi év
zárásakor beszámolóban értesítik a Bizottságot."
(3)
A zöldség- és gyümölcspiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i
2200/96/EK tanácsi rendelet103 a következőképpen módosul:
a)

A 15. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Közösség olyan régióiban, ahol a termelők szervezettségének foka
különösen alacsony, a tagállamok számára,. kellően indokolt kérésre, engedélyezhető,
hogy a termelői szervezetek számára legfeljebb a termelők által fizetett hozzájárulás
mértékének a felét kitevő nemzeti pénzügyi támogatást fizessenek. Ez a támogatás a
működési alapot egészíti ki.
Olyan tagállamok számára, amelyekben a termelői szervezetek a zöldség- és
gyümölcstermelés kevesebb, mint 15%-át értékesítik, és amelyekben a gyümölcs- és
zöldségtermelés részesedése a teljes mezőgazdasági termelésből legalább 15%, az első

102

HL L 47. szám, 1993.02.25., 1. o. A legutóbb az 1637/98/EK rendelettel (HL L 210. szám, 1998.07.28.,
28.o) módosított rendelet
103
HL L 297. szám, 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 857/1999/EK rendelettel (HL L 108. szám, 1999.04.27.,
7.o) módosított rendelet
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albekezdésben említett támogatás egy részét a Közösség az érintett tagállam kérésére
megtérítheti.”
b)

Az 52. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. cikk
(1)
A kivonás után járó közösségi kompenzáció kifizetésével és a működési alap
közösségi finanszírozásával kapcsolatos kiadások, a 17. cikkben, valamint az 53., az
54. és az 55. cikkben említett egyedi intézkedések, továbbá a 40. cikk (1)
bekezdésének alkalmazása céljából a Bizottság rendelkezésére bocsátott tagállami
szakértők által végzett ellenőrzések az 1257/1999/EK* rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének b) pontja szerinti, az agrárpiacok stabilizálását szolgáló beavatkozásként
értelmezendők.
(2)
A tagállamok által a 14. cikkel és a 15. cikk (6) bekezdésének második
albekezdésével összhangban nyújtott támogatáshoz kapcsolódó kiadások az
1257/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti, az agrárpiacok
stabilizálását
szolgáló
beavatkozásként
értelmezendők.
Ezek
közösségi
társfinanszírozás tárgyát képezik.
(3)
A Bizottság a 46. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadja az e cikk (2)
bekezdésének alkalmazására vonatkozó szabályokat.
(4)
A VI. cím rendelkezéseit az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek
tagállamok által végzett vizsgálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 1989. december 21-i 4045/89/EGK tanácsi rendelet ** sérelme
nélkül kell alkalmazni.
55. cikk

(1)
—
—
—
—

A következő rendeletek hatályukat vesztik:
4256/88/EGK rendelet,
950/97/EK, 951/97/EK, 952/97/EK és 867/90EGK rendelet,
2078/92/EGK, 2079/92/EGK és 2080/92/EGK rendelet,
1610/89/EGK rendelet.

(2)
—
——
—

A következő rendelkezéseket el kell hagyni:
3763/91/EGK rendelet 21. cikke104,
1600/92/EGK rendelet 32. cikke105,
1601/92/EGK rendelet 27. cikke106,
2019/93/EGK rendelet 13. cikke107.

*
**
104
105
106
107

HL L 160. szám, 1999.06.26., 80. o.
HL L 388. szám, 1989.12.30., 17. o. A legutóbb a 3235/94/EK rendelettel (HL L 338. szám, 1994.12.28.,
16. o.) módosított rendelet
HL L 356. szám, 1991.12.24., 1. o.
HL L 173. szám, 1992.06.27., 1. o.
HL L 173. szám, 1992.06.27., 13. o.
HL L 184. szám, 1993.07.27., 1. o.
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(3)
Az (1), illetőleg a (2) bekezdés alapján hatályon kívül helyezett rendeleteket, illetőleg
elhagyott rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell azokra a fellépésekre, amelyeket a
Bizottság az említett rendeletek alapján 2000. január 1-je előtt hagy jóvá.
(4)
A kedvezőtlen helyzetű térségek jegyzékeiről, illetve azok módosításairól a Tanács és
a Bizottság által a 950/97/EK rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban
elfogadott irányelvek a programok keretében történő újabb módosításig hatályban maradnak.
56. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik
napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet a közösségi támogatások vonatkozásában 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 1999. május 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
K.-H. FUNKE
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MELLÉKLET
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK TÁBLÁZATA
Cikk
8(2)
12(1)

15(3)
16
24(2)
31(4)

32(2)

*

**

Tárgy
Tevékenység megkezdésére nyújtott
támogatás
Korengedményes nyugdíjazás

Minimális kompenzációs támogatás
Maximális kompenzációs támogatás
Maximális kifizetés
Egynyári növények
Évelő növények (szakosított)
Egyéb célú földhasznosítás
Maximális éves támogatás az erdősítés
miatt kiesett bevétel pótlására
— gazdálkodók vagy azok társulásai
számára
— minden egyéb magánjogi személy
számára
Minimális összegű kifizetés
Maximális összegű kifizetés

Euró
25 000
15 000*
150 000
3 500
35 000
25
200
200
600
900
450

**

átruházónként és évente
teljes összeg átruházónként
dolgozónként és évente
teljes összeg dolgozónként
termőföld-hektáronként
termőföld-hektáronként
hektáronként
hektáronként
hektáronként
hektáronként

725

Hektáronként

185

Hektáronként

40
120

Hektáronként
Hektáronként

Az átruházónként engedélyezett maximális összegre is figyelemmel, a maximális éves kifizetések összege kétszeresére növelhető,
figyelembe véve a térségek mezőgazdasági üzemeinek gazdasági struktúráját és az agrárstruktúrák alkalmazkodásának felgyorsítására
vonatkozó célkitűzést.
Ez az összeg bizonyos területek mezőgazdasági üzemeinek különleges földrajzi helyzetére vagy gazdasági struktúrájára tekintettel,
illetve a 15. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban a túlkompenzáció elkerülése céljából csökkenthető.
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A BIZOTTSÁG 2002. február 26-i 445/2002/EK RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül
helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletre108, és különösen annak
34., 45., és 50. cikkére,
mivel:
(1)

A legutóbb az 1763/2001/EK rendelettel109 módosított, az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 1999. július 23-i 1750/1999/EK bizottsági rendeletet110 számos
alkalommal lényegesen módosították. A programozás első két évének tapasztalatai
továbbá azt mutatják, hogy további kérdéseket kell még tisztázni, különösen a
programozási dokumentumok módosítására szolgáló eljárás és az indikatív átfogó
pénzügyi táblázat tekintetében. Ezért az érthetőség és ésszerűsítés érdekében az
1750/1999/EK rendeletet át kell dolgozni.

(2)

Az 1257/1999/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre a vidékfejlesztés
EMOGA általi támogatására. Nevezetesen, annak II. címe határozza meg a
támogatható intézkedéseket, ezek céljait és a támogathatóság feltételeit. A
vidékfejlesztés támogatására a Közösség egészében ezt a jogi keretet kell alkalmazni.

(3)

Ennek a keretrendszernek a kiegészítésére részletes szabályokat kell elfogadni,
figyelembe véve az 1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése által hatályon
kívül helyezett különböző tanácsi rendeletek értelmében alkalmazott eszközök
használata során szerzett tapasztalatokat. Ezeknek a szabályoknak a szubszidiaritás és
az arányosság elvét kell követniük, és ezért a kitűzött célok megvalósítása érdekében
szükséges lépésekre kell korlátozódniuk.

(4)

A támogathatósági feltételek szempontjából az 1257/1999/EK rendelet három alapvető
feltételt állapít meg a mezőgazdasági és a feldolgozó üzemekbe történő beruházás
támogatására, valamint a fiatal gazdálkodók támogatására vonatkozóan. Meg kell
határozni az említett feltételek teljesítésének időpontját, beleértve beruházási
támogatás esetén a mezőgazdasági üzem gazdasági életképességének az adott üzem
jövőjére vonatkozó megfelelő értékelés alapján történő igazolására vonatkozó
feltételeket. Az igen súlyos strukturális nehézségekkel küzdő vidéki térségekben lévő
gazdaságok adott esetben meglehetősen nehezen tesznek eleget az említett
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HL L 160. szám, 1999.06.26., 80. o.
HL L 239. szám, 2001.09.07., 10. o.
HL L 214. szám, 1999.08.13., 31. o.
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követelményeknek. A kis beruházások esetében a tagállamok számára lehetővé kell
tenni, hogy haladékot adjanak a mezőgazdasági üzemeknek a követelményeknek való
megfelelésre.
(5)

A mezőgazdasági és a feldolgozó üzemekbe való beruházás közösségi támogatásának
feltétele, hogy az érintett termékek tekintetében meglegyenek a hagyományos
értékesítési lehetőségek. Az ilyen értékesítési lehetőségek felmérésére részletes
szabályokat kell elfogadni.

(6)

A szakmai képzés támogatása nem terjedhet ki a hagyományos mezőgazdasági és
erdészeti oktatásra.

(7)

A korengedményes nyugdíjazás támogatásának feltételeire vonatkozóan meg kell
oldani azokat a problémákat, amelyek abból adódnak, ha egy üzemet több átruházó,
vagy egy haszonbérlő ruház át valakire.

(8)

A kedvezőtlen helyzetű térségekben a több termelő által közösen használt földterületre
fizetendő kompenzációs támogatást minden egyes érintett termelőnek a használatra
való jogosultságával arányos mértékben kell kifizetni.

(9)

Az 1257/1999/EK rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy a termelők támogatásban
részesülhetnek további költségeik és bevételkiesésük ellentételezésére, amennyiben
olyan térségben gazdálkodnak, ahol a környezeti kikötések értelmében közösségi
rendelkezéseken alapuló környezetvédelmi korlátozások vonatkoznak rájuk. A vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991.
december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv111 célja, hogy csökkentse a vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezését és megelőzze annak terjedését. A Szerződés
174. cikkének (2) bekezdésében szereplő, „a szennyező fizet” elvvel összhangban az
említett irányelv által előírt korlátozások alkalmazásából származó költségekre és
bevételkiesésekre nem adható kompenzáció, amit ezért ki kell zárni az 1257/1999/EK
rendelet 16. cikkének hatóköréből.

(10)

Ami az agrár-környezetvédelmi támogatást illeti, a gazdálkodók által a különböző
agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben teljesítendő
minimumkövetelményeknek az agrár-környezetvédelmi támogatás kiegyensúlyozott
alkalmazását kell biztosítaniuk, amely figyelembe veszi annak céljait, és ily módon
hozzájárul a fenntartható vidékfejlesztéshez.

(11)

Rögzíteni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának
javítására irányuló beruházások kiválasztási kritériumait. A korábbi tapasztalatok
szerint ezeknek a kiválasztási kritériumoknak az ágazati szabályok helyett szélesebben
értelmezett elveken kell alapulniuk.

(12)

A Közösség legkülső régióinak bizonyos feltételek mellett mentesülniük kell az
1257/1999/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése alól,
amely szerint nem adható támogatás a harmadik országokból származó termékek
feldolgozására vagy forgalmazására irányuló beruházásokra.
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HL L 375. szám, 1991.12.31., 1. o.
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(13)

Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése értelmében nem támogatható
erdőket nagyobb részletességgel kell meghatározni.

(14)

Meg kell megállapítani a mezőgazdasági földterületek erdősítésének támogatására,
valamint az erdők ökológiai stabilitásának fenntartását és javítását szolgáló
tevékenységekhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó részletes feltételeket.

(15)

Az 1257/1999/EK rendelet 33. cikke alapján támogatás tárgyát képezik a
mezőgazdasági tevékenységekre és azok szerkezetváltására vonatkozó egyéb
intézkedések, valamint az egyéb vidékfejlesztési intézkedés által nem érintett
vidékfejlesztési tevékenységekre vonatkozó intézkedések. Mivel az említett cikk
hatálya az intézkedések széles körére kiterjedhet, elsősorban a tagállamokra kell bízni
a programozásuk részét képező támogatás feltételeinek megállapítását.

(16)

A több intézkedésre vonatkozó közös szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok
biztosítsák különösen azt, hogy amennyiben az intézkedések ilyen feltételt
tartalmaznak, a helyes gazdálkodási gyakorlat közös mércéjét alkalmazzák, továbbá
garantálják a hosszú távú kötelezettségvállalásokhoz szükséges rugalmasságot azon
események figyelembevételével, amelyek esetleg befolyásolhatják az említett
kötelezettségvállalásokat, anélkül, hogy veszélyeztetnék a különböző támogatási
intézkedések hatékony végrehajtását.

(17)

Egyértelmű különbséget kell tenni a vidékfejlesztési támogatás finanszírozása és a
közös piacszervezés általi támogatások finanszírozása között. A tagállamok, egyedi
igényeiknek megfelelően és átlátható eljárás szerint, vidékfejlesztési programjuk
keretében javasolhatják kivételek megállapítását azon elv alkalmazása alól, hogy
közös piacszervezés keretein belül működő támogatási rendszerek alá tartozó
intézkedések tekintetében vidékfejlesztési támogatás nem adható.

(18)

A vidékfejlesztési támogatást a kedvezményezettek részére teljes összegben kell
kifizetni.

(19)

Az 1685/2000/EK bizottsági rendelet112 részletes szabályokat állapít meg az
1447/2001/EK rendelettel113 módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi
rendelet114 alkalmazásáról a strukturális alapok és így az EMOGA Orientációs
Részlege által társfinanszírozott műveletek kapcsán felmerülő kiadások
támogathatósága tekintetében. Az összhang érdekében az 1685/2000/EK rendeletnek
az EMOGA Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedésekre is vonatkoznia
kell, kivéve, ha az 1257/1999/EK rendelet, a közös agrárpolitika finanszírozásáról
szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet115, vagy ez a rendelet másként
rendelkezik.

(20)

A 2000/426/EK határozattal116 módosított, a tagállamok részére a vidékfejlesztési
intézkedésekre vonatkozóan a 2000–2006 közötti időszakra az Európai
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HL L 193. szám, 2000.07.29., 39. o.
HL L 198. szám, 2001.07.21., 1. o.
HL L 161. szám, 1999.06.26., 1. o.
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Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt
keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló, 1999. szeptember 8-i
1999/659/EK bizottsági határozat117 meghatározza a tagállamok részére megítélt
keretösszegek által fedezett kiadás típusát. Továbbá, a legutóbb a 2055/2001/EK
rendelettel118 módosított, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet által előírt vidékfejlesztési
támogatásra történő átállásra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1999.
december 9-i 2603/1999/EK bizottsági rendelet119 alapján, a 2000. január 1-jét
megelőzően vállalt némely kötelezettségek kapcsán felmerült kifizetéseket —
bizonyos feltételek mellett — be lehet építeni a 2000–2006 közötti időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési programozásba. Ezért meg kell határozni, hogy mi tartozik
a Bizottság által jóváhagyott egységes programozási dokumentum keretében az egyes
vidékfejlesztési tervekre vonatkozóan meghatározott közösségi támogatás teljes
összegébe.
(21)

Az 1244/2001/EK rendelettel120 módosított, a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló, 1999.
május 17-i 1259/1999/EK tanácsi rendelet121 5. cikke kiköti, hogy a
környezetvédelmi követelmények megszegése miatt kiszabott bírságok összege, illetve
a módosításokból származó összegek bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekhez
kiegészítő közösségi támogatásként továbbra is a tagállamok rendelkezésére állnak.
Pontosan meg kell határozni, hogy ilyen intézkedések esetében a Bizottsági
jóváhagyása mire terjed ki.

(22)

Részletes szabályokat kell megállapítani a vidékfejlesztési tervek bemutatására és
felülvizsgálatára.

(23)

A vidékfejlesztési tervek létrehozásának, valamint a Bizottság által történő
vizsgálatának és jóváhagyásának megkönnyítése érdekében, különösen az
1257/1999/EK rendelet 43. cikkében meghatározott követelmények alapján ezeknek a
terveknek a szerkezetére és tartalmára vonatkozóan közös szabályokat kell
megállapítani.

(24)

A vidékfejlesztési programozási dokumentumok módosításaira vonatkozó
követelményeket úgy kell meghatározni, hogy azok lehetővé tegyék a Bizottság
számára a gyors és hatékony vizsgálatot.

(25)

Csak azokat a módosításokat kell alávetni az irányítóbizottsági eljárásnak, amelyek a
vidékfejlesztési programozási dokumentumokra vonatkozó fontos változtatásokat
tartalmaznak. Egyéb módosításokról a tagállamoknak kell dönteniük, és döntésüket
közölniük kell a Bizottsággal.

(26)

Az EMOGA Orientációs Részlege által támogatható intézkedések alkalmazási körét az
1257/1999/EK rendeletben megállapított körön túl ki kell terjeszteni annak érdekében,
hogy a közösségi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztési program végrehajtásához
szükséges minden intézkedést magában foglaljon.
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(27)

Részletes szabályokat kell megállapítani az EMOGA Garanciarészlege által az
1257/1999/EK rendelet 35. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján finanszírozott
intézkedések pénzügyi tervezésére és a finanszírozásához történő hozzájárulásokra
vonatkozóan.

(28)

Ezzel összefüggésben a tagállamoknak rendszeresen be kell számolniuk a
Bizottságnak a vidékfejlesztési intézkedések finanszírozásának helyzetéről.

(29)

Lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési célra elkülönített
összegeket hatékonyan használják fel, különösen annak előírásával, hogy a Bizottság a
kifizető ügynökségek számára biztosítson egy kezdő előleget, és hogy a megítélt
keretösszegeket az igényeknek megfelelően és a múltbeli teljesítmény alapján
állapítsák meg. Szintén tanácsos lenne rendelkezni annak a lehetőségéről, hogy
bizonyos kategóriákba tartozó kedvezményezettek — bizonyos feltételek mellett —
előleget kapjanak a beruházási intézkedések végrehajtásának megkönnyítése
érdekében.

(30)

A költségvetési fegyelemre és különösen a tagállamok hiányos vagy hibás
nyilatkozataira vonatkozó általános szabályokat az e rendeletben megállapított konkrét
szabályok mellett kell alkalmazni.

(31)

A vidékfejlesztési intézkedések részletes pénzügyi adminisztrációját az 1258/1999/EK
rendelet végrehajtásáról szóló rendeletek alapján kell végezni.

(32)

A felügyeletre és értékelésre vonatkozó eljárásokat és követelményeket az egyéb
közösségi támogatási intézkedésekre alkalmazandó elvek, különösen az 1260/1999/EK
rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani.

(33)

Az adminisztratív szabályoknak lehetővé kell tenniük a jobb adminisztrációt,
felügyeletet, és a vidékfejlesztési támogatás jobb ellenőrzését. Az egyszerűség
érdekében, amikor csak lehet, a legutóbb a 495/2001/EK bizottsági rendelettel122
módosított, egyes közösségi támogatási programokra vonatkozó integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló, 1992. november 27-i 3508/92/EGK tanácsi
rendeletet123, valamint a 2550/2001/EK rendelettel124 módosított 2419/2001/EK
bizottsági rendeletben125 meghatározott, az említett rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályokat kell alkalmazni.

(34)

Mind közösségi, mind tagállami szinten rendelkezni kell a szankciórendszerről.

(35)

Az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság nem nyilvánított véleményt az
elnöke által meghatározott határidőn belül,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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I. FEJEZET
VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK
1. SZAKASZ
Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás
1. cikk
(1)
A beruházási támogatásnak az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkében megállapított
feltételeit a támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozat meghozatalakor teljesíteni kell.
(2)
Ha a beruházás célja a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére
vonatkozó, újonnan bevezetett minimum-előírásoknak való megfelelés, adható támogatás az
új előírások teljesítése érdekében. Ebben az esetben bizonyos időtartam biztosítható az ezen
előírásoknak való megfelelésre, amennyiben a megfelelés elérése során felmerülő konkrét
problémák megoldásához ez szükséges, és összhangban van a vonatkozó konkrét
jogszabályokkal.
(3)
Az olyan vidéki térségekben elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében,
amelyeknél a gazdaságok nagyon kis mérete által okozott strukturális nehézségek különösen
megnehezítik az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkében foglalt követelményeknek való
megfelelést, a tagállamok támogatást nyújthatnak ezeknek a gazdaságoknak a 25 000 eurónál
kisebb összértékű olyan beruházások tekintetében, amelyek célja az, hogy — a támogatás
odaítéléséről szóló határozat meghozatalától számított legfeljebb 3 éven belül — a gazdaság
az említett követelményeknek megfeleljen.
Az első albekezdés rendelkezéseit — e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül — 2002.
december 31-ig kell alkalmazni.
2. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása céljából a hagyományos piaci
értékesítési lehetőségek meglétét a megfelelő szinten a következők tekintetében kell felmérni:
a)
az érintett termékek;
b)
a beruházás típusa;
c)
a meglévő és a tervezett kapacitás.
(2)
Minden, a közös piaci szervezetek keretébe tartozó termelési korlátozást, illetve
közösségi támogatásra vonatkozó felső határt figyelembe kell venni.
(3)
Amennyiben egy közös piaci szervezet keretében a termelési korlátozás vagy a
közösségi támogatásra vonatkozó felső határ egyéni gazdálkodók, üzemek, vagy feldolgozó
üzemek szintjén van érvényben, nem támogatható az olyan beruházás, amelynek révén a
termelés az említett korlátokat, illetve felső határokat meghaladná.
3. cikk
(1)
A fiatal gazdálkodók által megvalósított beruházások esetében a támogatható
beruházás volumenének az 1257/1999/EK rendelet 7. cikke második bekezdésének második
mondatában említett legmagasabb százalékarányait a tevékenység megkezdésétől számított öt
évig lehet alkalmazni.
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(2)
E rendelet 4. cikkének (2) bekezdését szintén alkalmazni kell a fiatal gazdálkodók által
a tevékenységük megkezdését követő öt éven belül megvalósított beruházásokra.
2. SZAKASZ
Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése
4. cikk
(1)
A fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdésére nyújtandó támogatásra
vonatkozóan az 1257/1999/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében megállapított feltételeknek
a támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozat meghozatalakor teljesülniük kell. Azoknak a
gazdálkodóknak, akik az e rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében leírt feltételek mellett
kezdik meg tevékenységüket, és legkésőbb 2001. december 31-ig nyújtanak be támogatás
iránti kérelmet, a tevékenység megkezdésének időpontjában eleget kell tenniük az
1257/1999/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében megállapított
életkor-követelménynek.
(2)
A szakismeretek és a szakmai alkalmasság, a gazdasági életképesség, valamint a
környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére vonatkozó minimum-előírások
tekintetében azonban a gazdálkodási tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb
hároméves időtartam biztosítható ezeknek a feltételeknek a teljesítésére, amennyiben a fiatal
gazdálkodónak adaptációs időszakra van szüksége tevékenysége megkezdésének
megkönnyítéséhez vagy mezőgazdasági üzeme strukturális alkalmazkodásához.
5. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 8. cikke szerinti támogatás odaítéléséről szóló egyedi
határozatot a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések által meghatározott tevékenységkezdés után legfeljebb 12 hónappal kell meghozni.
(2)
Ha a gazdálkodási tevékenységét 2002. január 1-je előtt megkezdő fiatal gazdálkodó a
Bizottság által jóváhagyott programozási dokumentum rendelkezései szerint a tevékenysége
megkezdését követően több mint 12 hónapig részesülhetne támogatásban, a tagállam
legkésőbb 2002. december 31-ig hozhat egyedi határozatot a támogatás odaítéléséről.
(3)
Ha a fiatal gazdálkodó 1999-ben, 2000-ben, vagy 2001-ben kezdte meg tevékenységét,
és költségvetési vagy adminisztratív okok miatt még nem részesült támogatásban, a tagállam
legkésőbb 2001. december 31-ig, vagy a tevékenység megkezdésétől számított 12 hónapon
belül hozhat egyedi határozatot a támogatás odaítéléséről.
3. SZAKASZ
Képzés
6. cikk
A szakmai képzés támogatása nem terjed ki a közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági és
erdészeti képzés hagyományos programjainak, illetve rendszereinek részét képező oktató,
illetve gyakorlati képzést nyújtó tanfolyamokra.
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4. SZAKASZ
Korengedményes nyugdíjazás
7. cikk
Amennyiben a gazdaságot több átruházó ruházza át, a támogatás összértéke nem lehet több az
egy átruházónak nyújtott összegnél.
8. cikk
Az átruházó által az 1257/1999/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének első francia
bekezdésével összhangban tovább folytatott nem-kereskedelmi jellegű gazdálkodási
tevékenység nem támogatható a közös agrárpolitika keretében.
9. cikk
A haszonbérlő átruházhatja a felszabaduló földterületet a tulajdonosra, feltéve, hogy a
haszonbérlet megszűnt és az átvevőre vonatkozóan az 1257/1999/EK rendelet 11. cikkének
(2) bekezdésében megállapított követelmények teljesülnek.
10. cikk
A felszabaduló földre vonatkozóan tagosítási művelet vagy egyszerű parcellacsere végezhető.
Ilyen esetben a felszabaduló földre alkalmazandó feltételeket kell alkalmazni a felszabaduló
földdel agronómiailag egyenértékű területekre is.
A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a felszabaduló földet olyan testület vegye át, amely
vállalja, hogy egy későbbi időpontban kiutalja azt egy olyan átvevőnek, aki eleget tesz a
korengedményes nyugdíjazás feltételeinek.
5. SZAKASZ
Kedvezőtlen helyzetű, illetve környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek
11. cikk
A több gazdálkodó által legeltetés céljából közösen használt földterületekre fizetendő
kompenzációs támogatás az egyes érintett gazdálkodóknak a földterület általuk történő
használatával, vagy használati jogukkal arányban adható.
12. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 16. cikkében előírt támogatás nem ellentételezheti a 91/676/EGK
irányelv alapján fennálló korlátozások végrehajtásából eredő költségeket és bevételkiesést.
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6. SZAKASZ
Agrár-környezetvédelem
13. cikk
Az állattenyésztés külterjessé tételére, illetve az eltérő módon folytatott állattenyésztésre
vonatkozó kötelezettségvállalásnak legalább a következő feltételeket kell kielégítenie:
a) továbbra is folyik legelőgazdálkodás;
b) az állatállományt úgy osztják el a mezőgazdasági üzem területén, hogy fenntartsák a
teljes legelőterületet, és ezáltal elkerüljék mind a túllegeltetést, mind a
kihasználatlanságot;
c) a mezőgazdasági üzem területén tartott összes legelő állat figyelembevételével, illetve
a tápanyag-kimosódás korlátozására tett kötelezettségvállalás esetén a mezőgazdasági
üzem területén tartott összes, a kérdéses kötelezettségvállalás által érintett állat
figyelembevételével határozzák meg az élőállat-sűrűséget.
14. cikk
(1)

A támogatás a következő kötelezettségvállalásokra vonatkozhat:
a) olyan, az adott térségben honos helyi fajtából származó állatok tenyésztése, amelyeket
a tenyésztésből történő kivonás veszélye fenyeget;
b) olyan, a helyi és a regionális körülményekhez természetes módon alkalmazkodott
növénygenetikai források megőrzése, amelyeket a génerózió veszélye fenyeget;

(2)
A helyi fajtáknak és a növénygenetikai forrásoknak szerepet kell játszaniuk azon
térség környezetének fenntartásában, amelyre az (1) bekezdés szerinti intézkedés vonatkozik.
A támogatható mezőgazdasági haszonállatfajokat, valamint a helyi fajták tenyésztésből
történő kivonására vonatkozó küszöbértékek meghatározására szolgáló ismérveket az e
rendelet I. mellékletében szereplő táblázat tartalmazza.
15. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában
a tőkeberuházásokat jövedelmet nem termelőnek kell tekinteni abban az esetben, ha
általánosságban nem vezetnek a mezőgazdasági üzem értékének, illetve jövedelmezőségének
jelentős nettó növekedéséhez.
16. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett, minimálisan ötéves
időszakon túli agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra nem határozható meg
hosszabb időtartam, mint amennyi a környezeti hatásuk eléréséhez ésszerűen szükséges.
Általában az időtartamuk legfeljebb 10 év, kivéve azokat a meghatározott
kötelezettségvállalásokat, amelyeknél hosszabb időtartam bizonyul elengedhetetlennek.
17. cikk
A különböző agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások egymással kombinálhatók,
feltéve, hogy kiegészítik egymást és összeegyeztethetőek egymással.
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Az agrárkörnyezeti intézkedések ily módon történő kombinációja esetében a támogatás
mértékénél figyelembe kell venni az elmaradt bevételt és a kombinációból származó további
konkrét költségeket.
18. cikk
(1)
Az adott kötelezettségvállalásokból származó bevételkiesés és többletköltségek
kiszámításánál a kiindulópont az abban a térségben jellemző helyes gazdálkodási gyakorlat,
ahol az intézkedést alkalmazzák.
Ha az agronómiai vagy környezeti körülmények indokolják, figyelembe lehet venni a
földterület termelésből való kivonásának, illetve bizonyos gazdálkodási gyakorlat
megszűnésének a gazdasági következményeit.
(2)
A kifizetéseket nem lehet termelési egységenként teljesíteni, kivéve a tenyésztésből
történő kivonással fenyegetett mezőgazdasági haszonállatok tartására nyújtott támogatást,
amelyet teljesíteni lehet élőállat-állomány egyedenként, vagy tartott állatonként. Ha a
kötelezettségvállalásokat általában nem területi, hanem más egységben fejezik ki, a
tagállamok a kifizetések kiszámításánál ezeket az egységeket alkalmazhatják.
(3)
A (2) bekezdésben említett egyedi esetekben a tagállamok biztosítják, hogy teljesüljön
az 1257/1999/EK rendelet mellékletében meghatározott, közösségi támogatás által
támogatható évenkénti maximális összegekre vonatkozó feltétel.
E célból a tagállamok:
a)
megállapíthatnak egy határt a mezőgazdasági üzem agrár-környezetvédelmi
kötelezettségvállalások által érintett hektáronkénti egységeinek számára vonatkozóan;
vagy
b)
minden résztvevő mezőgazdasági üzemre vonatkozóan meghatározhatják a teljes
maximális összeget, és biztosíthatják, hogy a kifizetések minden mezőgazdasági üzem
esetében megfeleljenek ennek a felső határnak.
(4)
A kifizetések csak akkor alapulhatnak a trágyák, növényvédő szerek, vagy egyéb
eszközök használatának korlátozásán, ha ezek a korlátozások technikailag és gazdaságilag
mérhetőek.
19. cikk
A tagállamok — objektív ismérvek alapján — meghatározzák, fennáll-e az 1257/1999/EK
rendelet 24. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti pénzügyi ösztönző
nyújtásának szükségessége.
Az ösztönzők nem haladhatják meg az adott kötelezettségvállalásból származó bevételkiesés
és többletköltségek 20%-át, kivéve az olyan egyedi kötelezettségvállalások esetét, amelyeknél
az intézkedés hatékony végrehajtásához a magasabb százalékos arány elengedhetetlennek
minősül.
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20. cikk
Annak a gazdálkodónak, aki a mezőgazdasági üzeme egy részére vonatkozóan agrárkörnyezetvédelmi kötelezettséget vállal, az egész mezőgazdasági üzem tekintetében legalább
a helyes gazdálkodási gyakorlatot kell követnie.
21. cikk
(1)
A tagállamok engedélyezhetik egy adott kötelezettségvállalásnak teljesítése közben
egy másikra való átalakítását, feltéve, hogy:
a)
az ilyen átalakítás vitathatatlanul hasznos a környezet számára;
b)
a már meglévő kötelezettségvállalás jelentős megerősítését jelenti; és
c)
a jóváhagyott program tartalmazza az érintett kötelezettségvállalásokat.
Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás az e bekezdés első albekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott feltételek mellett átalakítható az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke
szerinti, mezőgazdasági terület erdősítésére vonatkozó kötelezettségvállalássá. Az agrárkörnyezetvédelmi kötelezettségvállalás visszatérítés nélkül szűnik meg.
(2)
A tagállamok engedélyezhetik az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásoknak a
teljesítésük időszaka alatt történő kiigazítását, feltéve, hogy a jóváhagyott program az adott
kiigazítást lehetővé teszi, és a kiigazítás a kötelezettségvállalás célkitűzéseire tekintettel
kellően indokolt.
7. SZAKASZ
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása
22. cikk
Támogatható kiadások lehetnek a következők:
a) ingatlanok építése és vétele, kivéve a földvásárlást;
b) új gépek és berendezések, ideértve a számítástechnikai szoftvereket;
c) általános költségek, mint például az építészeknek, a mérnököknek, a tanácsadóknak
fizetendő díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, licencek és szabadalmak
megszerzésének költségei.
Az első albekezdés c) pontjában említett költségek kiegészítik az a) és b) pontban említett
költségeket, és azok 12 %-a erejéig támogatható kiadásnak minősülnek.
23. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából a
hagyományos értékesítési lehetőségek meglétét a megfelelő szinten a következők tekintetében
kell felmérni:
a)
az érintett termékek;
b)
a beruházás típusa;
c)
a meglévő és a tervezett kapacitás.
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(2)
Minden, a közös piaci szervezetek keretébe tartozó termelési korlátozást, illetve
közösségi támogatásra vonatkozó felső határt figyelembe kell venni.
24. cikk
A legkülső régiókban támogatás adható a harmadik országokból származó termékek
feldolgozására, illetve forgalmazására, feltéve, hogy a feldolgozott termékeket az adott régió
piacára szánják.
Az első albekezdésben megállapított feltételnek való megfelelés céljából a támogatást a
regionális igényeknek megfelelő feldolgozó-kapacitásra kell korlátozni, feltéve, hogy ez a
feldolgozó-kapacitás nem haladja meg az említett igényeket.
8. SZAKASZ
Erdőgazdálkodás
25. cikk
Az erdőgazdálkodási támogatás köréből az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3)
bekezdése alapján kizárt erdők a következők:
a) az állam vagy egy régió, vagy egy állami tulajdonú vállalkozás tulajdonában lévő
erdő, illetve egyéb erdős terület;
b) királyi tulajdonú erdő és egyéb erdős terület;
c) olyan jogi személy tulajdonában lévő erdő, amely tőkéjének legalább 50%-a az a),
illetve a b) pontban említett intézmények valamelyikének tulajdonában van.
26. cikk
Az erdősítési támogatás által az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke alapján támogatható
mezőgazdasági földterületet a tagállam határozza meg, és az különösen olyan szántóföldet,
legelőt, állandó legelőt és évelő növények termesztésére használt területet foglal magában,
amelyen rendszeres gazdálkodás folyik.
27. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második
francia bekezdése alkalmazásában „gazdálkodó” az a személy, aki — a tagállamok által
meghatározandó részletes ismérvek szerint — munkaidejének jelentős részét mezőgazdasági
tevékenységre fordítja, és jövedelmének jelentős részét ebből szerzi.
(2)
Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése
alkalmazásában a „gyors növésű, rövid távon művelt fajok” olyan fajokat jelentenek,
amelyeknek rotációs ideje, vagyis az egy adott parcellán két vágás között eltelt idő kevesebb,
mint 15 év.
28. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 32. cikkében foglalt támogatás nem adható olyan térségek
részére, amelyek az említett rendelet 31. cikke alapján részesültek támogatásban.
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(2)
A tűzvédelmi pásztáknak az 1257/1999/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének
második francia bekezdése szerint mezőgazdasági intézkedésekkel történő karbantartására
nem lehet kifizetést megítélni olyan térség részére, amely agrár-környezetvédelmi
támogatásban részesül.
Ezeknek a kifizetéseknek összhangban kell lenniük a közös piaci szervezetek keretében a
termelésre vonatkozó minden korlátozással, illetve a közös piaci szervezetek keretében
nyújtott közösségi támogatás minden felső határával, és a kifizetéseknél figyelembe kell venni
az említett közös piaci szervezetek keretein belül történő kifizetéseket.
9. SZAKASZ
Több intézkedésre vonatkozó közös szabályok
29. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdése harmadik francia bekezdésének és a 23.
cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a „helyes gazdálkodási gyakorlat”
olyan gazdálkodást jelent, amely az érintett régióban gazdálkodóktól általában elvárható.
A tagállamok vidékfejlesztési terveikben ellenőrizhető előírásokat állapítanak meg. Ezen
előírások legalább az általánosan kötelező környezetvédelmi követelmények teljesítésére
kiterjednek.
30. cikk
Ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének időtartama alatt
egy kedvezményezett egy mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét átruházza egy másik
személyre, a kedvezményezett az időszak hátralévő részére átveheti a kötelezettségvállalást.
Amennyiben a kötelezettségvállalás átvétele nem történik meg, a kedvezményezettnek vissza
kell térítenie az odaítélt támogatást.
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem követelik meg ezt a visszatérítést, amennyiben a
kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentős részét, végleg beszünteti
mezőgazdasági tevékenységét és a kötelezettségvállalásnak utód általi átvétele nem
valósítható meg.
A mezőgazdasági üzem állapotában bekövetkezett kisebb változás esetén a tagállamok
meghatározott intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy az első albekezdés
alkalmazása a már folyamatban lévő kötelezettségvállalásban ne vezessen elégtelen
eredményekhez.
31. cikk
(1)
Ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének
időtartama alatt a kedvezményezett megnöveli a mezőgazdasági üzem területét, a tagállamok
rendelkezhetnek arról, hogy a (2) bekezdésnek megfelelően a kötelezettségvállalást az
időtartamának hátralévő részében a hozzáadott területre is kiterjesszék, illetve, hogy a (3)
bekezdésnek megfelelően az eredeti kötelezettségvállalás helyébe új lépjen.
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Akkor is lehet rendelkezni a kötelezettségvállalás ilyen jellegű cseréjéről, ha a
kötelezettségvállalás által érintett terület kiterjesztése a mezőgazdasági üzemen belül történik.
(2)
Az (1) bekezdésben említett kiterjesztést csak a következő feltételek mellett lehet
engedélyezni:
a) az érintett intézkedés szempontjából kétségtelenül hasznos;
b) a kötelezettségvállalás jellege, a hátralévő időszak hossza és a hozzáadott terület
mérete alapján kellően indokolt;
c) nem veszélyezteti a támogatás feltételeinek való megfelelés ellenőrzésének
hatékonyságát;
A b) pontban említett hozzáadott terület méretének jóval kisebbnek kell lennie az eredeti
terület méreténél, illetve mérete nem haladhatja meg a két hektárt.
(3)
Az (1) bekezdésben említett új kötelezettségvállalás az érintett terület egészére
vonatkozik és legalább olyan szigorú feltételek mellett, mint az eredeti kötelezettségvállalás.
32. cikk
Ha a kedvezményezett már nem tud eleget tenni az adott kötelezettségvállalásoknak, mert a
mezőgazdasági üzemet tagosítják, vagy más hasonló állami tagosítási intézkedések
vonatkoznak rá, a tagállamok megteszik azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a kötelezettségvállalásokat a mezőgazdasági üzem új helyzetéhez igazítsák.
Amennyiben ez a kiigazítás nem valósítható meg, a kötelezettségvállalás megszűnik, és nem
követelhető visszatérítés arra az időszakra vonatkozóan, amíg a kötelezettségvállalás
hatályban volt.
33. cikk
(1)
Az egyedi esetekben figyelembe veendő tényleges körülmények sérelme nélkül, a
tagállamok különösen a következő vis maior eseteket ismerhetik el:
a)
a gazdálkodó halála;
b)
a gazdálkodó hosszú távú munkaképtelensége;
c)
a mezőgazdasági üzem nagy részének kisajátítása, amennyiben ez a
kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előrelátható;
d)
a mezőgazdasági üzem megművelt földterületét nagymértékben sújtó súlyos természeti
csapás;
e)
a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen
megsemmisülése;
f)
a gazdálkodó állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos
megbetegedés.
A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a kategóriákról, amelyeket vis maior
eseményként elismernek.
(2)
A vis maior eseteiről írásban kell értesíteni a hatáskörrel rendelkező hatóságot,
csatolva az adott hatóság számára kielégítő megfelelő bizonyítékokat; az értesítést attól a
naptól számított 10 munkanapon belül kell megtenni, amikor a gazdálkodónak erre lehetősége
nyílik.
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II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
1. SZAKASZ
Általános szabályok
34. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása
céljából e rendelet 35., 36., és 37. cikkét kell alkalmazni.
35. cikk
(1)
A közös piaci szervezetek keretein belül végrehajtott, a mezőgazdasági minőségi és az
egészségügyi intézkedések keretében, valamint az agrárkörnyezeti támogatástól eltérő
vidékfejlesztési intézkedések keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedések nem
zárják ki az ugyanarra a termelési tevékenységre vonatkozó agrár-környezetvédelmi
támogatást, feltéve, hogy az ilyen jellegű támogatás kiegészítő jellegű és összhangban van az
említett intézkedésekkel.
(2)
Az (1) bekezdésben említett kombináció esetében a következő rendelkezéseket kell
alkalmazni:
a) az 1251/1999/EK tanácsi rendelet126 6. cikke alapján pihentetett földterületre
vonatkozó agrár-környezetvédelmi intézkedések csak akkor támogathatók, ha a
kötelezettségvállalások túlmutatnak az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében
említett megfelelő környezetvédelmi intézkedéseken;
b) a külterjes tartás húsmarhaágazatban történő alkalmazása esetében a támogatás
odaítélésénél figyelembe kell venni a külterjessé tételhez kapcsolódóan az 1254/1999/EK
tanácsi rendelet127 13. cikke alapján teljesített kifizetést;
c) a kedvezőtlen helyzetű, illetve a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek
támogatása esetében az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásoknál figyelembe
kell venni az érintett térségek részére adható támogatás tekintetében megállapított
feltételeket.
(3)
Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazása céljából a támogatás mértékénél figyelembe kell
venni a kombinációból származó bevételkiesést és konkrét többletköltségeket.
36. cikk
Egyazon kötelezettségvállalásra vonatkozóan semmilyen körülmények között nem adható
egyidejűleg agrár-környezetvédelmi és egyéb közösségi támogatás.
37. cikk
A tagállamok az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második albekezdésének
első francia bekezdése szerinti kivételekre vidékfejlesztési terveikben, vagy az 1260/1999/EK
rendelet 18. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 19. cikkének (1), (2) és (3)
126
127

HL L 160. szám, 1999.06.26., 1. o.
HL L 160. szám, 1999.06.26., 21. o.
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bekezdésében előírt, 1. és 2. célkitűzés keretében benyújtott programozási dokumentumokban
tesznek javaslatot.
38. cikk
A vidékfejlesztési intézkedések keretében a kifizetéseket a kedvezményezettek részére teljes
összegben kell teljesíteni.
39. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet 40. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett programozás
keretében tett intézkedésekre az 1685/2000/EK rendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha az
1257/1999/EK rendelet, az 1258/1999/EK rendelet és ez a rendelet másként rendelkezik.
2. SZAKASZ
Programozás
40. cikk
Az 1257/1999/EK rendelet III. címének II. fejezete szerinti vidékfejlesztési terveket e rendelet
II. mellékletének megfelelően kell benyújtani.
41. cikk
(1)
A programozási dokumentumoknak az 1257/1999/EK rendelet 44. cikke (2)
bekezdésében említett jóváhagyásakor meg kell határozni a közösségi támogatás teljes
összegét.
Az említett összeg a következőket foglalja magában:
a) az új vidékfejlesztési programozás keretében szereplő intézkedésekre fordított
kiadások, ideértve az 1257/1999/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerinti
értékelés költségeit;
b) a 2078/92/EGK128, a 2079/92/EGK129 és a 2080/92/EGK130 tanácsi rendelet hatálya alá
tartozó korábbi kísérő intézkedések kapcsán felmerült kiadások, csakúgy, mint a fent
említett rendeletek által hatályon kívül helyezett korábbi rendeletek hatálya alá tartozó
intézkedések kapcsán felmerült kiadások;
c) a 2603/1999/EK rendelet 4. cikke alapján tett intézkedések kapcsán felmerült
kiadások.
(2)
Az (1) bekezdés rendelkezéseiben foglaltak mellett a jóváhagyás vonatkozik azoknak
az összegeknek az elosztására és felhasználására is, amelyek a tagállamok számára az
1259/1999/EK rendelet 5. cikke szerinti kiegészítő közösségi támogatásként rendelkezésre
állnak.
Mindazonáltal ezek az összegek nem tartoznak bele a közösségi támogatásnak az (1)
bekezdésben említett teljes összegébe.
128
129
130

HL L 215. szám, 1992.07.30., 85. o.
HL L 215. szám, 1992.07.30., 91. o.
HL L 215. szám, 1992.07.30., 96. o.
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(3)
A jóváhagyás csak akkor vonatkozhat a vidékfejlesztési intézkedések kiegészítő
finanszírozására szánt állami támogatásra, ha az állami támogatást a II. melléklet 16.
pontjával összhangban határozták meg.
42. cikk
A tagállamok nyilvánosságra hozzák a vidékfejlesztési programozási dokumentumokat.
43. cikk
Ha a vidékfejlesztési intézkedéseket általános keretrendelkezések formájában nyújtják be, a
vidékfejlesztési terveknek megfelelő hivatkozást kell tartalmazniuk az ilyen rendelkezésekre.
Az első bekezdésben említett esetben a 40., a 41. és a 42. cikket szintén alkalmazni kell.
44. cikk
(1)
A vidékfejlesztési programozási dokumentumok és az EMOGA Garanciarészlege
által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a 2. célkitűzés alá tartozó
egységes programozási dokumentumok módosításait megfelelően meg kell indokolni,
különösen a következő információk megadása révén:
a) a programozási dokumentum kiigazításának indokai és a kiigazítást indokoló esetleges
végrehajtási problémák;
b) a módosítás várható hatásai;
c) a
kötelezettségvállalások
finanszírozására
és
ellenőrzésére
vonatkozó
következmények;
(2)
Az 1260/1999/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg 48. cikkének (3)
bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság jóváhagyja a vidékfejlesztési
programozási dokumentumok és az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott
vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási
dokumentumok módosítását, amennyiben az a következőket érinti:
a)
prioritások;
b)
a támogatási intézkedések II. mellékletben feltüntetett főbb tulajdonságainak, többek
között a közösségi hozzájárulás arányának, megváltoztatása;
c)
a közösségi támogatás teljes összege;
d)
bármely intézkedés pénzügyi keretének az érintett intézkedésre a teljes programozási
időszak folyamán rendelkezésre álló összeg több mint 10 %-ával történő módosítása, a
Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési programozási dokumentum alapján
számítva;
e)
bármely intézkedés állami támogatás révén történő kiegészítő finanszírozásának az
érintett intézkedésre a teljes programozási időszak folyamán rendelkezésre álló összeg
több mint 10 %-ával történő módosítása, a Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési
programozási dokumentum alapján számítva.
A d) és az e) pont nem alkalmazható olyan intézkedésekre, amelyek keretösszege a teljes
programozási időszakra a programra vonatkozóan nyújtott összeg kevesebb, mint 5%-át teszi
ki.
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(3)
A módosításokat a Bizottság részére programonként évente legfeljebb egyszer,
egyszeri javaslat formájában kell benyújtani.
(4)
Azokat a pénzügyi jellegű módosításokat, amelyekre nem vonatkozik a (2) bekezdés
d) és e) pontja, megfelelő időben kell tájékoztatásul közölni a Bizottsággal.
(5)
A (2) és a (4) bekezdés alá nem tartozó módosításokat hatálybalépésük előtt legalább
két hónappal kell közölni a Bizottsággal.
45. cikk
A közösségi jogszabályok későbbi módosítása esetében a vidékfejlesztési programozási
dokumentumokat és a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentumokat a
közösségi jogszabály-módosításhoz igazodva felül kell vizsgálni.
A 44. cikk (3) bekezdése az ilyen felülvizsgálatra nem alkalmazható.
Ha a vidékfejlesztési programozási dokumentum, vagy a 2. célkitűzés alá tartozó egységes
programozási dokumentum módosítása a dokumentumnak az új közösségi jogszabályhoz
történő igazítására korlátozódik, az ilyen módosítást tájékoztatásul meg kell küldeni a
Bizottságnak.
3. SZAKASZ
Kiegészítő intézkedések és közösségi kezdeményezések
46. cikk
Az EMOGA Orientációs Részlegétől származó támogatás alkalmazási köre a
vidékfejlesztésre irányuló közösségi kezdeményezés intézkedései tekintetében az egész
Közösségre kiterjed, finanszírozása pedig kiterjed az 1783/1999/EK131 és az 1784/1999/EK132
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint támogatható intézkedésekre.
4. SZAKASZ
Pénzügyi rendelkezések
47. cikk
(1)
Minden évben legkésőbb szeptember 30-ig a tagállamok minden vidékfejlesztési
programozási dokumentumra és az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott
vidékfejlesztési intézkedések tekintetében minden, a 2. célkitűzés szerinti egységes
programozási dokumentumra vonatkozóan a következő információkat továbbítják a
Bizottságnak:
a) a folyó pénzügyi évben felmerült, illetve a folyó pénzügyi év végéig kifizetendő, a 41.
cikk (1) bekezdésében meghatározott, közösségi támogatás alá tartozó kiadásokra
vonatkozó nyilatkozat; valamint
b) az érintett programozási időszak végéig a következő pénzügyi évek ilyen jellegű
kiadásaira vonatkozó felülvizsgált előrejelzések, az egyes tagállamok részére
megállapított keretösszeggel összhangban.
131
132

HL L 213. szám, 1999.08.13., 1. o.
HL L 213. szám, 1999.08.13., 5. o.
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Ezt az információt a Bizottság által rendelkezésre bocsátott számítógépes modellt alkalmazva,
táblázat formájában kell megküldeni.
(2)
A költségvetési fegyelem általános szabályainak sérelme nélkül, amennyiben a
tagállamok által az (1) bekezdés alapján a Bizottságnak megküldendő információ hiányos,
vagy nem tartották be a határidőt, a Bizottság átmenetileg és átalány alapon, a mezőgazdasági
kiadások könyvelésekor csökkenti az előlegek mértékét.
48. cikk
(1)
Arra a hónapra vonatkozóan, amelynek folyamán a vidékfejlesztési programozási
dokumentum jóváhagyásáról, vagy az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott
vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási
dokumentum jóváhagyásáról szóló határozat elfogadására sor kerül, a kifizető ügynökségek
kiadásként könyvelhetnek el egy, a 41. cikk (1) bekezdésében említett kiadásokat fedező, az
EMOGA-nak a programozási dokumentumban előírt átlagos éves hozzájárulása 12,5 %-át
meg nem haladó előleget.
Ez az előleg működő tőkének tekintendő, amelynek behajtására elvben csak az egyes
programozási dokumentumok szerinti programozási időszak végén kerülhet sor, vagy pedig
akkor, ha az EMOGA által kifizetett kiadások teljes összegének az előleggel megnövelt
összege megegyezik a programozási dokumentumban előírt EMOGA-hozzájárulás teljes
összegével.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti előleg könyvelésekor azok a tagállamok, amelyeknek az
említett bejegyzés időpontjában nem euró a pénznemük, azt az átváltási árfolyamot
alkalmazzák, amely az előlegnek a kifizető ügynökségek általi könyvelése hónapját megelőző
hónap utolsó előtti bizottsági munkanapján érvényes.
49. cikk
(1)
Minden tagállam esetében az adott pénzügyi évre vonatkozóan igazolt kiadások a
Bizottsággal a 47. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt azon
összegek felső határáig finanszírozhatók, amelyeket az érintett pénzügyi év költségvetésében
szereplő előirányzatok fedeznek.
(2)
Ha a 47. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt előrejelzések
teljes összege meghaladja az adott pénzügyi év költségvetésében szereplő előirányzatok teljes
összegét, az egyes tagállamok számára finanszírozható kiadások maximális összegét a
megfelelő éves keretösszeg kiszámításához használt, az 1999/659/EK határozatban
meghatározott képlet alkalmazásával kell korlátozni.
Amennyiben e csökkentés után marad felhasználható előirányzat annak következtében, hogy
egyes tagállamok az éves keretösszegüket el nem érő előrejelzést készítettek, a többletet a
tagállamok éves keretösszegei arányában kell elosztani, biztosítva azt, hogy egyik tagállam
esetében se kerüljön sor az első albekezdésben említett előrejelzés szerinti összeg túllépésére.
A Bizottság az ily módon kiigazított előrejelzésekről az érintett pénzügyi év költségvetésének
elfogadását követő hónap folyamán értesíti a tagállamokat.
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(3)
Ha egy tagállam számára egy adott pénzügyi évben ténylegesen felmerült kiadások
meghaladják a 47. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt
összegeket, vagy az e cikk (2) bekezdésének alkalmazásából származó összegeket, a folyó
pénzügyi évben keletkezett kiadások túlfutó összegét arányosan kell figyelembe venni, a
felmerült kiadásoknak a többi tagállam részére történő visszatérítését követően megmaradó
előirányzatok erejéig.
(4)
Ha egy tagállam számára egy adott pénzügyi évben ténylegesen felmerült kiadások az
(1) bekezdésben említett összegek kevesebb, mint 75%-át teszik ki, a következő pénzügyi
évre elismerendő kiadásokat annak a különbözetnek a harmadával kell csökkenteni, amely e
küszöbérték — vagy a (2) bekezdés alkalmazásából származó összegek, amennyiben azok
nem érik el ezt a küszöbértéket — és az érintett pénzügyi évben ténylegesen felmerült
kiadások között fennáll.
Ezt a csökkentést nem lehet figyelembe venni a csökkentés szerinti pénzügyi évet követő
pénzügyi év tényleges kiadásainak megállapításánál.
(5)
A (4) bekezdést nem lehet alkalmazni a vidékfejlesztési programozási dokumentum
alapján, illetve az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések
tekintetében, a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentum alapján a 2000.
pénzügyi évben felmerült kiadásokról szóló első nyilatkozatra.
50. cikk
E rendelet 47., 48. és 49. cikkét nem lehet alkalmazni az 1259/1999/EK rendelet 5. cikke
alapján felmerült kiadásokra.
51. cikk
A Közösség hozzájárul a tagállamokban az 1257/1999/EK rendelet 49. cikkének (2)
bekezdésében említett értékelések finanszírozásához, ha azok alkalmazási körük révén, és
különösen az értékelés közös kérdéseire adott válaszaik, valamint minőségük révén,
ténylegesen hozzájárulnak a közösségi szintű értékeléshez.
A közösségi hozzájárulás nem haladhatja annak a felső határértéknek az 50%-át, amely, a
kellően indokolt esetek kivételével, a vidékfejlesztési program összköltségének 1%-át teszi ki.
Minden vidékfejlesztési program esetében a társfinanszírozásnak legalább 40%-át az utólagos
értékelésre kell fordítani.
52. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet II. címének I., VII., VIII. és IX. fejezetében foglalt
beruházás-támogatási intézkedések kedvezményezettjei kérhetik előleg fizetését az illetékes
kifizető ügynökségtől, amennyiben ez a lehetőség a programozási dokumentumban szerepel.
Ha a kedvezményezett közintézmény, ez az előleg csak települési önkormányzatoknak és
azok társulásainak, valamint közjogi szerveknek adható.
(2)
Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházás teljes költségének 20%-át és
kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110%-ára szóló bankgarancia beszerzése.
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Az (1) bekezdésben említett közintézményi kedvezményezettek esetében azonban a kifizető
ügynökség elfogadhat egy, az adott tagállamban alkalmazott rendelkezésekkel összhangban
lévő, az első albekezdésben meghatározott százalékos aránynak megfelelő összeget fedező
írásbeli garanciát a kedvezményezett hatóságától, feltéve, hogy a hatóság vállalja, hogy
kifizeti a garancia által fedezett összeget, amennyiben a kifizetett előlegre való jogosultság
nem állapítható meg.
(3)
A garanciát fel kell szabadítani, ha az illetékes ügynökség megállapítja, hogy a
beruházás kapcsán keletkező tényleges kiadás összege meghaladja az előleg összegét.
(4)
A kifizető ügynökségek bejelentik az EMOGA Garanciarészlegének a közösségi
társfinanszírozásnak megfelelő következő összegeket:
a) a kifizetett előleg;
b) a kedvezményezetteknek a későbbiekben kifizetett tényleges kiadás, levonva ebből a
már kifizetett előleget.
5. SZAKASZ
Felügyelet és értékelés
53. cikk
(1)
Az 1257/1999/EK rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében előírt, megvalósulásról
szóló éves beszámolót minden év április 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz; ez a beszámoló
az előző naptári évre vonatkozik.
A megvalósulásról szóló beszámoló a következő információkat tartalmazza:
a) az általános feltételekben bekövetkezett, az intézkedés végrehajtása szempontjából
lényeges minden változás, és különösen a jelentősebb társadalmi-gazdasági trendek,
továbbá a nemzeti, regionális, illetve ágazati politikákban bekövetkezett változások;
b) az intézkedések és prioritások terén az operatív és konkrét célkitűzéseik tekintetében
elért előrehaladás, mennyiségi mutatókkal kifejezve;
c) az irányító hatóság és - amennyiben rendelkeztek ilyen bizottságról – a
támogatásfelügyeleti bizottság által a kiváló minőségű és hatékony végrehajtás érdekében
tett lépések, különösen a következők:
i. felügyeleti intézkedések, pénzügyi ellenőrzés, értékelés, beleértve az adatgyűjtési
eljárásokat;
ii. az intézkedés megvalósítása során felmerült fontosabb problémák összefoglalása
és az ezzel kapcsolatban tett lépések;
iii. a közösségi politikákkal való összeegyeztethetőséget biztosító intézkedések.
(2)
Az (1) bekezdés második albekezdésének b) pontjában említett mutatók lehetőség
szerint a Bizottság által készített iránymutatásokban meghatározott közös mutatókat követik.
További mutatókat kell alkalmazni, ha a vidékfejlesztési programozási dokumentumokban
szereplő célkitűzések megvalósulásának hatékony felügyeletéhez további mutatókra van
szükség.
54. cikk
(1)

Az értékelést, amely az elismert gyakorlatnak megfelel, független értékelő végzi.
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(2)

Az értékelésben különösen a Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt
követően meghatározott közös értékelési kérdésekre kell választ adni, és főszabály
szerint az értékeléshez a teljesítményre vonatkozó kritériumokat és mutatókat kell
csatolni.

(3)
A vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányításáért felelős
hatóság a felügyelet eredményeinek felhasználásával és szükség szerint további adatgyűjtést
folytatva összegyűjti az értékelésekhez szükséges megfelelő forrásokat.
55. cikk
(1)
Az előzetes értékelés az adott helyzetre jellemző egyenlőtlenségeket, hiányosságokat
és lehetőségeket elemzi, felméri, hogy a javasolt stratégia a helyzettel és a célokkal mennyire
van összhangban, valamint megvizsgálja a közös értékelési kérdések kapcsán felmerült
témákat. Felméri a kiválasztott cselekvési prioritások várható hatását, és lehetőség szerint
számszerűsíti e prioritások céljait. Megvizsgálja továbbá a javasolt végrehajtási
intézkedéseket, valamint a közös agrárpolitikával és az egyéb politikákkal való összhangot.
(2)
Az előzetes értékelés elvégzése a vidékfejlesztési tervet készítő hatóságok feladata, az
előzetes értékelés a vidékfejlesztési terv részét képezi.
56. cikk
(1)
A félidős és az utólagos értékelés az érintett vidékfejlesztési programozási
dokumentum kapcsán felmerülő konkrét kérdésekkel és a közösségi szinten megjelenő közös
értékelési kérdésekkel foglalkozik. Az utóbbiak a vidéki társadalom életkörülményeivel és
szerkezetével, a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységek keretében történő
foglalkoztatással és ebből származó bevétellel, a mezőgazdasági struktúrákkal, a
mezőgazdasági árucikkekkel, a minőséggel, a versenyképességgel, az erdővagyonnal és a
környezettel kapcsolatosak.
Amennyiben egy közös értékelési kérdést valamely konkrét vidékfejlesztési programozási
dokumentum szempontjából nem tekintenek helyénvalónak, azt meg kell indokolni.
(2)
A félidős értékelés az értékelési kérdésekkel foglalkozik és különösen a kezdeti
eredményeket vizsgálja, valamint a kezdeti eredményeknek a vidékfejlesztési programozási
dokumentum szempontjából való helyénvalóságát és e dokumentummal való összhangját,
továbbá a célok elérésének mértékét. Felméri ezen kívül a pénzügyi források felhasználását, a
felügyelet és a végrehajtás folyamatát.
Az utólagos értékelés az értékelési kérdésekre ad választ, megkülönböztetett figyelmet
szentelve a források felhasználására, a támogatás eredményességére és hatékonyságára,
valamint annak hatására, továbbá tartalmazza a vidékfejlesztési politikával kapcsolatos
következtetéseket, többek között e politikának a közös agrárpolitikához való hozzájárulására
vonatkozóan.
(3)
A félidős és az utólagos értékelés elvégzéséért, amely a Bizottsággal folytatott
konzultáció mellett történik, a vidékfejlesztési programozás irányítását végző hatóság felel.
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(4)
Az egyes értékelések minőségének elbírálását elismert módszerek alkalmazásával a
vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányítását végző hatóság, a
támogatásfelügyeleti bizottság — ha működik ilyen —, és a Bizottság végzi. Az értékelések
eredményeit nyilvánosságra kell hozni.
57. cikk
(1)
2003. december 31-éig a félidős értékelésről szóló beszámolót kell átadni a
Bizottságnak. A vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányítását végző
hatóság tájékoztatja a Bizottságot az értékelési beszámolóban foglalt ajánlások nyomán tett
intézkedésekről. A Bizottság az egyes értékelési beszámolók kézhezvételét követően
közösségi szintű összegzést készít. Szükség esetén a félidős értékelés frissítését 2005.
december 31-éig kell elkészíteni.
(2)
A programozási időszak végét követő két éven belül az utólagos értékelésről szóló
beszámolót kell átadni a Bizottságnak. A Bizottság a programozási időszak végét követő
három éven belül, az egyes értékelési beszámolók kézhezvétele után közösségi szintű
összegzést készít.
(3)
Az értékelési beszámolóban ki kell térni az alkalmazott módszerekre, beleértve, hogy
milyen hatással voltak a módszerek az adatok és a megállapítások minőségére. A beszámoló
tartalmazza a program szélesebb összefüggéseinek és tartalmának a leírását, a pénzügyi
adatokat, a közös értékelési kérdésekre és a nemzeti, illetve regionális szinten meghatározott
értékelési kérdésekre adott válaszokat — beleértve az alkalmazott mutatókat —, valamint a
következtetéseket és ajánlásokat. A beszámoló szerkezete — amennyire lehet — követi a
Bizottság által készítendő, az értékelési beszámolók egységes szerkezetére vonatkozó ajánlást.
6. SZAKASZ
Kérelmek, ellenőrzések és szankciók
58. cikk
(1)
A 2419/2001/EK rendelet 6. cikke szerinti támogatási kérelmektől függetlenül
benyújtott, területalapú, illetve állatlétszámon alapuló vidékfejlesztési támogatás iránti
kérelmekben fel kell tüntetni mindazokat a mezőgazdasági üzemhez tartozó területeket és
állatokat, amelyek a kérdéses intézkedés keretében benyújtott kérelem elbírálása
szempontjából jelentőséghez jutnak, beleértve azokat is, amelyek vonatkozásában nem kértek
támogatást.
(2)
Ha a vidékfejlesztési támogatási intézkedés területalapú, a parcellákat egyenként
azonosítva kell feltüntetni. A kötelezettségvállalás által érintett időtartam alatt azok a
parcellák, amelyekre támogatás vonatkozik, nem képezhetik csere tárgyát, kivéve, ha a
programozási dokumentum kifejezetten így rendelkezik.
(3)
Ha az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében területalapú támogatás
iránti kérelemhez kifizetés iránti kérelmet csatolnak, a tagállam biztosítja, hogy a
vidékfejlesztési támogatás iránti kérelem tárgyát képező parcellák bejelentése egyenként
történjen.
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(4)
A földterületeket és az állatokat a 3508/92/EGK rendelet 4. és 5. cikkének
megfelelően kell meghatározni.
(5)
Ha a támogatás több évre szól, a kérelem beadásának évében teljesített kifizetést
követő kifizetéseket évenként benyújtott kifizetés iránti kérelem alapján kell teljesíteni,
kivéve, ha a tagállam az 59. cikk (1) bekezdésében említett hatékony éves vizsgálatot
szabályozó eljárást vezetett be.
59. cikk
(1)
A programban való részvételre irányuló kezdeti kérelmeket és a későbbi kifizetés
iránti kérelmeket oly módon kell ellenőrizni, amely biztosítja a támogatás feltételeinek való
megfelelés hatékony ellenőrzését.
A tagállamok meghatározzák az egyes támogatási intézkedések vizsgálatára alkalmas
módszereket és eszközöket, valamint az ellenőrzések által érintett személyeket.
A tagállamok szükség szerint igénybe veszik a 3508/92/EGK rendelettel bevezetett integrált
igazgatási és ellenőrzési rendszert.
(2)

Az ellenőrzés adminisztratív és helyszíni ellenőrzésből áll.
60. cikk

Az adminisztratív ellenőrzés teljes körű, és többek között szükség szerint az integrált
igazgatási és ellenőrzési rendszerből származó adatokkal végzett keresztellenőrzéseket is
magában foglal. A keresztellenőrzés a jogtalan támogatás-kifizetések elkerülése érdekében a
támogatási intézkedés által érintett parcellákra és állatállományra irányul. A hosszú távú
kötelezettségvállalásoknak való megfelelést szintén ellenőrizni kell.
61. cikk
A helyszíni ellenőrzést a 2419/2001/EK rendelet III. címében foglaltaknak megfelelően kell
végezni. Ez az ellenőrzés évente a kedvezményezettek legalább 5%-át és a programozási
dokumentumokban meghatározott összes különböző típusú vidékfejlesztési intézkedést érinti.
Helyszíni ellenőrzések az egyes vidékfejlesztési intézkedésekben rejlő kockázatok elemzése
alapján az egész év folyamán zajlanak.
Az ellenőrzés a kedvezményezettnek minden olyan kötelezettségvállalására
kötelezettségére kiterjed, amely a látogatás alkalmával ellenőrizhető.

és

62. cikk
(1)
A területalapú támogatásokra a 2419/2001/EK rendelet 30., 31. és 32. cikkét kell
alkalmazni.
Az állatlétszámon alapuló támogatásra az említett rendelet 36., 38. és 40. cikkét kell
alkalmazni.
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(2)
Az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásra a 2419/2001/EK rendelet 44. cikkét
kell alkalmazni.
(3)
Jogosulatlan kifizetés esetén az adott vidékfejlesztési intézkedés érintett egyéni
kedvezményezettje a 2419/2001/EK rendelet 49. cikkének megfelelően köteles visszafizetni
az összeget.
63. cikk
(1)
Ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett súlyos gondatlanságból hamis
nyilatkozatot tett, a kérdéses naptári évre az 1257/1999/EK rendelet megfelelő fejezetébe
tartozó valamennyi vidékfejlesztési intézkedésből ki kell zárni.
Amennyiben a kedvezményezett szándékosan tett hamis nyilatkozatot, a következő évre is ki
kell zárni.
(2)
Az (1) bekezdésben előírt szankciókat a nemzeti szabályokban előírt további
szankciók sérelme nélkül kell alkalmazni.
64. cikk
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó
szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok
érvényesítése érdekében. Az előírt szankciókra vonatkozóan követelmény a hatékonyság, az
arányosság és a visszatartó erő.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
65. cikk
(1)

Az 1750/1999/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő
hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben található korrelációs táblázatnak
megfelelően értelmezni.
(2)
Az 1750/1999/EK rendelet által hatályon kívül helyezett rendeleteket és határozatokat
továbbra is alkalmazni kell a Bizottság által az 1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (1)
bekezdésében említett rendeletek alapján 2000. január 1-je előtt jóváhagyott intézkedésekre.
66. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik
napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2002. február 26-án.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
(14. cikk)
Támogatható mezőgazdasági
haszonállatfajok

1

A helyi fajtának a tenyésztésből történő kivonás
szempontjából fennálló veszélyeztetettségére
vonatkozó küszöbérték

(nőnemű tenyészegyedek száma)1
Szarvasmarha
7 500
Juh
10 000
Kecske
10 000
Patások
5 000
Sertés
15 000
Szárnyasok
25 000
A tisztavérű reprodukció céljára rendelkezésre álló, ugyanazon fajtához tartozó, az adott
tagállam által elismert nyilvántartásban (pl. törzskönyv, vagy tenyésztési főkönyv)
szereplő, nőnemű tenyészegyedeknek az EU-tagállamok összességében kiszámított száma
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II. MELLÉKLET
VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVEK
1.

A vidékfejlesztési terv címe

2.

Tagállam és közigazgatási régió (amennyiben szükséges)

3.1.

A terv által érintett földrajzi térség
(Az 1257/1999/EK rendelet 41. cikke)

3.2.

Az 1. és a 2. célkitűzés alá besorolt régiók
(Az 1257/1999/EK rendelet 40. cikke)
Határozza meg:
— az 1. célkitűzésbe tartozó régiókat és az 1. célkitűzésbe tartozó, átmeneti
helyzetben lévő régiókat. Ez csak a kísérő intézkedésekre vonatkozik
(korengedményes
nyugdíjazás,
kompenzációs
támogatások,
agrárkörnyezetvédelem és mezőgazdasági területek erdősítése az 1257/1999/EK
rendelet 31. cikke alapján).
— a 2. célkitűzés alá tartozó régiókat. Ezt a következőkre kell alkalmazni:
1) kísérő intézkedések,
2) a 2. célkitűzés programozásának részét nem képező egyéb intézkedések.

4.

Tervezés a megfelelő földrajzi szinten
(Az 1257/1999/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése)
Ha kivételesen több vidékfejlesztési tervet alkalmaznak egy régióban, tüntesse fel a
következőket:
— minden vonatkozó terv,
— miért nem lehetséges az intézkedéseket egyetlen tervbe foglalni,
— a különböző tervekben szereplő intézkedések közötti kapcsolat, valamint az arra
vonatkozó részletek, hogy hogyan teremtik majd meg az egyes tervek közötti
összeegyeztethetőséget és összhangot.

5.

A jelenlegi helyzet számszerűsített leírása
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése)
1.

A jelenlegi helyzet leírása
Írja le az adott földrajzi térség jelenlegi helyzetét számszerűsített adatokkal,
kiemelve a vidékfejlesztés erősségeit, egyenlőtlenségeit, hiányosságait és
lehetőségeit. E leírásnak érintenie kell a mezőgazdaságot és az erdészetet (ideértve
a kedvezőtlen helyzetű térségek gazdálkodását befolyásoló hátrányok típusát és
mértékét), a vidéki gazdaságot, a demográfiai helyzetet, az emberi erőforrásokat, a
foglalkoztatottságot, valamint a környezet állapotát.
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2.

Az előző programozási időszak hatása
Írja le az EMOGA keretében a korábbi programozási időszak alatt és 1992 óta
kísérő intézkedések alapján vidékfejlesztésre fordított pénzügyi erőforrások
hatását. Mutassa be az értékelések eredményeit.

3.

Egyéb információk
Szükség szerint írja le a közösségi vidékfejlesztési és kísérő intézkedéseket
kiegészítő azon intézkedéseket is, amelyek hatással voltak az érintett
programozási térségre.

6.

A javasolt stratégia, annak számszerűsített célkitűzései, a kiválasztott
vidékfejlesztési prioritások és az érintett földrajzi térség leírása
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése)
1.

A javasolt stratégia, a számszerűsített célkitűzések és a kiválasztott prioritások
Az érintett térség vonatkozásában megállapított erősségek, egyenlőtlenségek,
hiányosságok és fejlődési potenciál fényében ismertesse különösen:
— a cselekvési prioritásokat,
— a célkitűzések megvalósítására szolgáló megfelelő stratégiát,
— az operatív célkitűzéseket és a várható hatásokat, lehetőség szerint
számszerűsítve, valamint számszerűsítve a felügyelet és az értékelési
becslések szempontjából is,
— hogy a stratégiában milyen mértékig veszik figyelembe az érintett térségek
sajátosságait,
— az integrált megközelítés alkalmazásának módját,
— hogy milyen mértékben teszi lehetővé a stratégia a nők és a férfiak
részvételét,
— hogy a stratégiában milyen mértékig veszik figyelembe az összes vonatkozó
nemzetközi, közösségi és nemzeti környezetvédelmi kötelezettségeket,
ideértve azokat, amelyek a fenntartható fejlődésre vonatkoznak, különösen a
víz minőségére és felhasználására, a biológiai sokféleség megőrzésére,
beleértve a növényfajták gazdaságokban történő megőrzését, valamint a
globális felmelegedésre.

2.

Egyéb intézkedések leírása és hatásai
Szükség szerint a leírásnak ki kell térnie a vidékfejlesztési terven kívül hozott
intézkedésekre (egyéb közösségi vagy nemzeti intézkedések, például kötelező
szabályok, eljárási kódexek és államilag támogatott intézkedések), valamint arra,
hogy az ilyen intézkedések milyen mértékben elégítik ki a felmért igényeket.

3.

Az egyedi területi intézkedések által érintett térségek
Írja le a 8. pontban meghatározott minden olyan intézkedés földrajzi hatókörét,
amelyet nem a 3. pontban megjelölt régió egészében alkalmaznak.
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Tüntesse fel különösen a következőket:
— a kedvezőtlen helyzetű térségeknek az érintett térség tekintetében összeállított
jegyzékét,
— a kedvezőtlen helyzetű térségek jegyzékében történő bármilyen módosítást,
indokolással ellátva (1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (4) bekezdése)
— a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségeket, indokolással ellátva.
4.

Ütemterv és részvételi szint
A különböző intézkedések végrehajtásának javasolt ütemterve, a részvétel várható
szintje és időtartam (lásd még a 8. pontot).

7.

A várható gazdasági, környezeti és társadalmi hatások felmérése
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése)
Részletes leírás az 1257/1999/EK rendelet 43. cikkének megfelelően.

8.

Indikatív átfogó pénzügyi táblázat (EMOGA pénzügyi év)
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése)
Pénzügyi programozási táblázat: vidékfejlesztési programok
(millió EUR)
1. év
Közkiadás1

EUhozzájárulás2

7. év
Magánszektor
hozzájárulása3

Közkiadás1

„A” Prioritás
A 1. intézkedés
(pl. agrárkörnyezetvédelem
), beleértve a
2078/1992/EK
rendelet alapján
jóváhagyott
intézkedéseket
A 2. intézkedés...
...A n. intézkedés
„A” összesen
„B” Prioritás
B 1. intézkedés
(pl.
korengedményes
nyugdíjazás),
beleértve a
2079/1992/EK
rendelet alapján
jóváhagyott
intézkedéseket
B 2. intézkedés..
.. B n. intézkedés
„B” összesen
...”N” prioritás
N 1. intézkedés
(pl.
erdősítés),
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EUhozzájárulás2

Összesen
Magánszektor
hozzájárulása3

Közkiadás1

EUhozzájárulás2

Magánszektor
hozzájárulása3
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1. év
Közkiadás1

7. év

EUhozzájárulás2

Magánszektor
hozzájárulása3

Közkiadás1

EUhozzájárulás2

Összesen
Magánszektor
hozzájárulása3

Közkiadás1

EUhozzájárulás2

Magánszektor
hozzájárulása3

beleértve
a
2080/1992/EK
rendelet alapján
jóváhagyott
intézkedéseket
N 2. intézkedés…
...N n. intézkedés
„N” összesen
Egyéb
intézkedések
Értékelés
1992-nél korábbi
intézkedések
Átmeneti
intézkedések4
Egyéb
intézkedések
összesen
„N” terv összesen
1
A tervezett (köz)kiadásokat tartalmazó oszlop, tájékoztató jelleggel.
2
Az egyes intézkedések esetében tervezett közösségi hozzájárulásokat tartalmazó oszlop. A kifizetendő kiadásokhoz kapcsolódó
közösségi hozzájárulást az egyes intézkedések programjában előírt mértékek és előírások alapján kell kiszámítani. A közösségi
hozzájárulás kiszámítható a támogatható közkiadások függvényében (2. oszlop/1. oszlop), vagy az összes támogatható költség (2.
oszlop/(1. oszlop+3. oszlop)) függvényében.
3
A tervezett (magánszektor általi) kiadásokat tartalmazó oszlop, tájékoztató jelleggel arra az esetre, ha előreláthatólag lesz ilyen
hozzájárulás az intézkedéshez.
4
A 2603/1999/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése. A tagállamoknak meg kell határozniuk az ismérveket, a programozásba
beépítendő kiadások egyértelmű megjelölésével.

A differenciálásból eredő előirányzatok felhasználása
Közkiadás

1. év
EU-hozzájárulás

Közkiadás

2. év
EU-hozzájárulás

Közkiadás

7. év
EU-hozzájárulás

Összesen
KözEU-hozzákiadás
járulás

Korengedményes nyugdíjazás
Agrár-környezetvédelem
Erdősítés
Kedvezőtlen helyzetű térségek
Differenciálás összesen
Megjegyzés: Ha egy intézkedés egyidejűleg több prioritás alatt szerepel, a tagállam a pénzügyi irányítás céljából az intézkedéshez
kapcsolódó összes kiadást egyesítő kiegészítő táblázatot készít. Ebben a táblázatban a fenti táblázat szerkezetét és az
alábbi lista sorrendjét kell követni.

—

A különböző intézkedések meghatározása a következő:

a)
b)
c)
d)
e)

mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás,
fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése,
képzés,
korengedményes nyugdíjazás,
kedvezőtlen helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett
térségek,
f) agrár-környezetvédelem,
g) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása,
h) a mezőgazdasági földterületek erdősítése,
i) egyéb erdészeti intézkedések,
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j) talajjavítás,
k) tagosítás,
l) gazdaságok tehermentesítésére és ügyvezetésére irányuló szolgáltatások
bevezetése,
m) minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazása,
n) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások,
o) falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki kulturális örökség védelme és
megőrzése,
p) a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz közel álló tevékenységek diverzifikációja
sokféle tevékenység lehetővé tétele érdekében, illetve alternatív bevételi források
létesítése érdekében,
q) mezőgazdaságivízkészlet-gazdálkodás,
r) a mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és bővítése,
s) idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése,
t) a mezőgazdasággal, erdészettel és tájrendezéssel kapcsolatos környezetvédelmi
tevékenységek, valamint az állatok kíméletének fokozása,
u) a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelési potenciál
helyreállítása, valamint megfelelő megelőző eszközök bevezetése,
v) pénzügyi tervezés.
—
A vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének elősegítését célzó, a 2.
célkitűzés alá tartozó vidéki térségekre vonatkozó intézkedésekhez (az 1257/1999/EK
rendelet 33. cikke) az EMOGA Garanciarészlege által biztosított források: ... millió
euró (a 33. cikkre vonatkozó végösszeg százalékában kifejezve).
9.

A tervek végrehajtását célzó intézkedések leírása
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése)
Minden alábbi pont tekintetében ismertesse:
A. a támogatási intézkedések főbb jellemzőit,
B. az egyéb információkat,
1.

Általános követelmények
A. A támogatási intézkedések főbb jellemzői:
— az intézkedések jegyzéke az 1257/1999/EK rendeletben szereplő
sorrendben,
— az egyes vidékfejlesztési kifizetési intézkedésekre vonatkozó cikkek (és
bekezdések) megjelölése. Kettő vagy több cikk idézése esetében a
kifizetési intézkedést alkotóelemeire kell bontani.
B. Egyéb információk:
Nincsenek.

2.

Az összes, vagy több intézkedést érintő követelmények1
A. Főbb jellemzők:
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— a teljes költségen vagy közkiadáson alapuló közösségi hozzájárulás,
— támogatások intenzitása és/vagy összege, valamint az alkalmazott
differenciálás (I–VIII fejezet),
— az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második
albekezdésének első francia bekezdésében említett kivételek.
B. Egyéb információk:
— a támogathatósági feltételek részletei,
— a gazdasági életképesség igazolására szolgáló feltételek ( I., II., IV. és
VII. fejezet),
— a helyes gazdálkodási gyakorlat (V. és VI. fejezet),
— a környezetvédelemre, a higiéniára, és az állatok kíméletére vonatkozó
minimum-előírások (I., II. és VII. fejezet),
— a szakismeretek és szakmai alkalmasság megkövetelt szintje (I., II. és IV.
fejezet),
— a szóban forgó termékek hagyományos értékesítési lehetőségei
meglétének megfelelő felmérése (I. és VII. fejezet) az 1257/1999/EK
rendelet 6. és 26. cikkének megfelelően,
— valamennyi hatályos szerződés ismertetése (az előző időszaktól kezdve),
ideértve a pénzügyi feltételeket is, valamint az ezekre vonatkozó
eljárások/szabályok ismertetése.
3.

A konkrét intézkedésekkel kapcsolatban szükséges információk
A fentieken kívül a következő információkat kell megadni az egyes fejezetek
szerinti intézkedésekre vonatkozóan:
I.

Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás
A. Főbb jellemzők:
— az elsődleges termelési ágazatok és a beruházási típusok.
B. Egyéb információk:
— a támogatható beruházás teljes összegének felső határai,
— a támogatás fajtái,
— adott esetben az e rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében említett
strukturális nehézségekkel küzdő vidéki térségek leírása.

II. Tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal gazdálkodók számára
A. Főbb jellemzők:
Nincsenek.
B. Egyéb információk:
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— a fiatal gazdálkodók számára a támogathatósági feltételek
teljesítésére engedélyezett időtartam az e rendelet 4. cikkének (2)
bekezdése által engedélyezett hároméves időszakon belül,
— korhatár,
— olyan fiatal gazdálkodókra vonatkozó feltételek, akik nem egyedüli
vezetői a mezőgazdasági üzemnek, vagy olyan társulás vagy
szövetkezet tagjaként kezdik meg tevékenységüket, amelyek célja
egy mezőgazdasági üzem irányítása,
— a tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás típusa.
III. Képzés
A. Főbb jellemzők:
Nincsenek.
B. Egyéb információk:
— a támogatható intézkedések és a kedvezményezettek,
— annak biztosítása, hogy hagyományos oktatási rendszert, illetve
programot nem javasolnak finanszírozásra.
IV. Korengedményes nyugdíjazás
A. Főbb jellemzők:
Nincsenek.
B. Egyéb információk:
— az átruházóval és az átvevővel, a munkavállalóval és a felszabaduló
földterülettel kapcsolatos feltételek részletes leírása, különösen az
átruházó által nem kereskedelmi célra fenntartandó földterület
használatára és az életképesség fokozásához rendelkezésre álló
időtartamra vonatkozóan,
— a támogatás típusa, beleértve a mezőgazdasági üzemenként
társfinanszírozható maximális összeg kiszámításához használt
módszer leírását és a kedvezményezetti típusok szerinti indokolást,
— az állam nyugdíjazási és korengedményes nyugdíjazási rendszerének
leírása,
— a támogatás időtartamára vonatkozó részletek.
V. Kedvezőtlen helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett
térségek
A. Főbb jellemzők:
— a támogatás összege:
1. az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének a) pontja szerinti
kifizetések
esetében:
a
támogatás
differenciálásának
megindokolása az említett rendelet 15. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételek alapján,
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2.

3.

az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének a) pontja szerinti
kompenzációs támogatás esetében: az 1257/1999/EK rendelet
15. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével
összhangban
társfinanszírozható
maximális
összeg
meghaladására vonatkozó javaslatoknak tartalmazniuk kell a
szükséges indokolást. Határozza meg, miként lesz biztosítva az,
hogy ezekben az esetekben nem kerül sor a kompenzációs
támogatások felső határának túllépésére, továbbá ismertesse
részletesen azt az adminisztrációs eljárást, amely által kizárható
a társfinanszírozható maximális összeg túllépése,
az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének b) pontja és 16. cikke
szerinti kompenzációs támogatás esetében: részletes agronómiai
számítások, amelyek kimutatják: a) a környezetvédelmi
korlátozások eredményeképpen keletkező kiesett bevételt /
bevételkiesést és felmerült költségeket, b) az igazodási pontként
szolgáló agronómiai feltevéseket.

B. Egyéb információk:
— a támogathatósági feltételekre vonatkozó részletek, különösen a
következők:
1. a minimális területnagyság meghatározása;
2. a közös legelők esetében használt megfelelő átszámítási
mechanizmus ismertetése;
— a kedvezőtlen helyzetű térségek tanácsi és bizottsági irányelvek által
elfogadott vagy módosított jegyzékeinek módosításai, valamint a
környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek jegyzéke.
VI. Agrár-környezetvédelem
A. Főbb jellemzők:
— a kötelezettségvállalások indokolása, várható hatásuk alapján,
— a kipusztulással fenyegetett helyi fajták jegyzéke és az érintett
térségek nőstény tenyészegyedeinek száma. Ezt a számot egy
megfelelően elismert szakmai testületnek — vagy tenyésztői
szervezetnek/társulásnak — kell tanúsítania, amelynek feladata,
hogy vezesse és naprakészen tartsa a fajtáról vezetett törzskönyvet
vagy tenyésztési főkönyvet. Az érintett testületnek rendelkeznie kell
a kérdéses fajtához tartozó állatok azonosításához szükséges
szakértelemmel és tudással,
— a génerózió által veszélyeztetett növénygenetikai források esetében,
a génerózió bizonyítása tudományos eredmények alapján, valamint a
honos fajták/ primitív (helyi) fajták előfordulásának, azok populációi
sokféleségének, és a helyi szinten jellemző mezőgazdasági
gyakorlatnak a mutatói alapján,
— a gazdálkodók kötelezettségeire és a megállapodás bármely egyéb
feltételeire vonatkozó részletek, beleértve a hatályos szerződések
alkalmazási körét és kiigazításának módjait,
— részletes agronómiai számítások, amelyek kimutatják: a) a helyes
gazdálkodási gyakorlattal összefüggésben kiesett bevételt és
felmerült kiadásokat; b) az igazodási pontként szolgáló agronómiai
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feltevéseket; c) az ösztönzés mértékét, és ennek objektív ismérvek
alapján történő indokolását.
B. Egyéb információk:
— az intézkedés hatókörének leírása, bemutatva annak hatókörét az
igényekkel összefüggésben, és azt, hogy milyen mértékig céloz meg
földrajzi, ágazati vagy más jellegű kört,
— az összes agrárkörnyezeti kötelezettségvállalásra vonatkozóan
együttvéve,
be
kell
mutatni
a
kötelezettségvállalások
kombinálásának lehetséges módjait és biztosítani kell a
kötelezettségvállalások összhangját.
VII. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása
A. Főbb jellemzők:
— az alapvető mezőgazdasági termelés ágazatai.
B. Egyéb információk:
— az elsődleges termelők gazdasági hasznát bizonyító feltételek.
VIII. Erdészet
A. Főbb jellemzők:
A következők meghatározása:
— „mezőgazdasági földterület” e rendelet 26. cikkével összefüggésben,
— „gazdálkodó” e rendelet 27. cikkével összefüggésben,
— rendelkezések annak biztosítására, hogy a tervezett intézkedések
alkalmazkodjanak a helyi körülményekhez, összeegyeztethetők
legyenek a környezettel, és adott esetben fenntartsák az egyensúlyt
az erdészet és a vadállomány között,
— szerződések a régiók és a potenciális kedvezményezettek között az
1257/1999/EK rendelet 32. cikkében említett intézkedésekre
vonatkozóan,
B. Egyéb információk:
— a támogatható intézkedések és a kedvezményezettek leírása,
— a javasolt intézkedések és a nemzeti, illetve alacsonyabb szintű
erdészeti programok vagy ezzel egyenértékű eszközök közötti
kapcsolat,
— az erdőtüzek szempontjából súlyosan illetve közepesen
veszélyeztetettnek minősülő térségekre vonatkozó, közösségi
jogszabályokban megállapított erdővédelmi tervek megléte és a
javasolt intézkedéseknek e védelmi tervekkel való összhangja.
IX. A vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése
A. Főbb jellemzők:
— az egyes intézkedésekben javasolt lépések leírása és indokolása,
B. Egyéb információk:
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— a pénzügyi tervezés meghatározása, amelynek meg kell felelnie az
általános támogathatósági feltételeknek.
10.

Tanulmány készítésére, demonstrációs projektekre, képzési tevékenységre, illetve
műszaki segítségnyújtásra vonatkozó igények (szükség szerint)
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének hatodik francia bekezdése)

11.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős szervek kijelölése
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének hetedik francia bekezdése)

12.

A tervek hatékony és szabályszerű végrehajtását biztosító rendelkezések, többek
között a felügyelet és az értékelés tárgyában; az értékelés során alkalmazott
számszerűsített mutatók meghatározása; az ellenőrzésekre, szankciókra és a
megfelelő nyilvánosságot biztosító intézkedésekre vonatkozó rendelkezések
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének nyolcadik francia bekezdése)
1.

Részletes információ e rendelet 52–57. cikkének végrehajtásáról
Ennek különösen a következőket kell tartalmaznia:
— a beruházási intézkedések egyes kedvezményezettjei számára előlegfizetés
lehetősége,
— a támogatás végső kedvezményezettek számára történő kifizetéséhez igénybe
vett pénzmozgások leírása,
— a program felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések, különösen
a pénzügyi, fizikai mutatókkal és hatásmutatókkal összefüggő adatok
gyűjtésére, rendezésére és összehangolására szolgáló rendszerek és eljárások,
— a támogatásfelügyeleti bizottság szerepe, összetétele és eljárási szabályzata,
— a kodifikáció. Ennek a kodifikációnak összhangban kell lennie a Bizottság
által rendelkezésre bocsátott modellel.

2.

Részletes információk e rendelet 58–64. cikkének végrehajtásáról
Ezeknek tartalmazniuk kell a kérelmek megalapozottságát és a támogatás
feltételeinek való megfelelést ellenőrző konkrét intézkedéseket, valamint a
szankciókra vonatkozó konkrét szabályokat.

3.

Részletes információk az 1685/2000/EK rendeletben megállapított általános
támogathatósági feltételeknek való megfelelésről
E rendelet 39. cikke.

13.

A konzultációk eredményei, valamint a részt vevő hatóságok és szervek, továbbá
gazdasági és szociális partnerek kijelölése
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének kilencedik francia bekezdése)
1.

Határozza meg:
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— azokat a gazdasági és szociális partnereket, továbbá egyéb megfelelő nemzeti
szerveket, amelyekkel a nemzeti szabályok és gyakorlat szerint konzultálni
kell;
— azokat a mezőgazdasági és környezetvédelmi hatóságokat és szerveket,
amelyeket különösen az agrár-környezetvédelmi intézkedések és a
környezetre irányuló egyéb intézkedések kidolgozásába, végrehajtásába,
felügyeletébe, értékelésébe és felülvizsgálatába be kell vonni, ezáltal
biztosítva az egyensúlyt ezen intézkedések és az egyéb vidékfejlesztési
intézkedések között.
2.
14.

Összegezze a konzultációk eredményeit és jelezze, hogy milyen mértékben vették
figyelembe a kifejezésre juttatott nézeteket és a kapott tanácsokat.

A különböző támogatási intézkedések közötti egyensúly
(Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése)

15.

1.

Az erősségekre, igényekre és lehetőségekre utalva ismertesse:
— a különböző vidékfejlesztési intézkedések közötti egyensúlyt,
— hogy a terület egészén milyen mértékben alkalmazzák az agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket.

2.

Ebben az ismertetésben adott esetben hivatkozni kell:
— az 1257/1999/EK rendelet hatókörén kívül elfogadott intézkedésekre,
— az elkülönült vidékfejlesztési tervek szerint elfogadott vagy tervezett
intézkedésekre.

Összeegyeztethetőség és összhang
(Az 1257/1999/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése)
A. Főbb jellemzők:
1.

Annak felmérése, hogy milyen az összeegyeztethetőség és az összhang:
— más közösségi politikákkal és azok keretében végrehajtott
intézkedésekkel, különösen a versenypolitikával,
— a közös agrárpolitika egyéb eszközeivel, különösen az 1257/1999/EK
rendelet 37. cikkének (3) bekezdésével szembeni kivételek esetében,
— a vidékfejlesztési tervekben szereplő egyéb támogatási intézkedésekkel,
— az általános támogathatósági feltételekkel.

2.

Az 1257/1999/EK rendelet 33. cikke szerinti intézkedések esetében biztosítsa,
és szükség esetén bizonyítsa, hogy:
— az említett cikk hatodik, hetedik és kilencedik francia bekezdése alapján
elfogadott intézkedések nem képezik tárgyát a 2. célkitűzés alá tartozó
vidéki térségek részére és az átmeneti helyzetű vidéki térségek részére az
ERFA-ból nyújtott pénzügyi támogatásnak,
— az intézkedések nem tartoznak az 1257/1999/EK rendelet II. címében
említett bármely egyéb intézkedés hatálya alá.
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B. Egyéb információk:
A felmérés különösen azokkal a különböző hatóságokkal való megfelelő
koordinációt biztosító rendelkezéseket érinti, amely hatóságok felelnek:
— a piaci szervezetek keretében előírt fejlesztési intézkedésekért,
— a nemzeti jogszabályok által előírt bármely vidékfejlesztési intézkedésért.
16.

Kiegészítő állami támogatások
(Az 1257/1999/EK rendelet 52. cikke)
A. Főbb jellemzők:
Határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyekhez állami támogatás
formájában kiegészítő finanszírozást fognak nyújtani (1257/1999/EK tanácsi
rendelet 52. cikke). A terv által érintett egyes évek folyamán az egyes érintett
intézkedésekre vonatkozóan nyújtandó kiegészítő támogatás összegét indikatív
táblázatban kell feltüntetni.
B. Egyéb információk:
Nincsenek.
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III. MELLÉKLET
KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT
E rendelet
—
1. cikk
2. cikk
3. cikk
5. cikk
4. cikk
6. cikk
7. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
12. cikk
13. cikk
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk (1) és (2) bekezdése
18. cikk (3) bekezdése
18. cikk (4) bekezdése
19. cikk
20. cikk
21. cikk
22. cikk
23. cikk
24. cikk
25. cikk
26. cikk
27. cikk
28. cikk
29. cikk
30. cikk
31. cikk
32. cikk
33. cikk
34. cikk
35. cikk (1) bekezdése
35. cikk (2) bekezdése

Az 1750/1999/EK rendelet
1. cikk
2. cikk
3. cikk
4. cikk
5. cikk első, második és harmadik francia
bekezdése
5. cikk negyedik és ötödik francia bekezdése
6. cikk
7. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
11a. cikk
12. cikk
13. cikk
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének
első francia bekezdése
17. cikk (2) bekezdésének második francia
bekezdése
17. cikk (3) bekezdése
18. cikk
19. cikk
20. cikk
21. cikk
22. cikk
23. cikk
24. cikk
25. cikk
26. cikk
27. cikk
28. cikk
29. cikk (1) bekezdése
29. cikk (2) bekezdése
29. cikk (3) bekezdése
30. cikk
31. cikk (1) bekezdése
31. cikk (2) bekezdésének első francia
bekezdése
31. cikk (2) bekezdésének második francia
bekezdése
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E rendelet
35. cikk (3) bekezdése
36. cikk
37. cikk
38. cikk
39. cikk
40. cikk
41. cikk (1) bekezdése
41. cikk (2) bekezdése
41. cikk (3) bekezdése
42. cikk
43. cikk
44. cikk (1) bekezdése
44. cikk (2) bekezdése
44. cikk (3) bekezdése
44. cikk (5) bekezdése
45. cikk első és második francia bekezdése
46. cikk
47. cikk
48. cikk
49. cikk (1) bekezdése
49. cikk (2) bekezdése
49. cikk (3) bekezdése
49. cikk (4) bekezdése
49. cikk (5) bekezdése
50. cikk
51. cikk
53. cikk
54. cikk
55. cikk
56. cikk
57. cikk
58. cikk
59. cikk
60. cikk
61. cikk
62. cikk
64. cikk
63. cikk
—
65. cikk
I. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

Az 1750/1999/EK rendelet
31. cikk (2) bekezdésének harmadik francia
bekezdése
31. cikk (2) bekezdésének negyedik francia
bekezdése
31. cikk (3) bekezdése
32. cikk
32a. cikk
33. cikk (1) bekezdése
33. cikk (2) bekezdése
33. cikk (2) bekezdésének a) pontja
33. cikk (3) bekezdése
33. cikk (4) bekezdése
34. cikk
35. cikk (1) bekezdése
35. cikk (2) bekezdésének első és második
francia bekezdése
35. cikk (2) bekezdésének harmadik francia
bekezdése
35. cikk (2) bekezdésének negyedik francia
bekezdése
35. cikk (3) bekezdése
36. cikk
37. cikk
38. cikk
39. cikk (1) bekezdése
39. cikk (1) bekezdésének a) pontja
39. cikk (2) bekezdése
39. cikk (3) bekezdése
39. cikk (4) bekezdése
39a. cikk
40. cikk
41. cikk
42. cikk
43. cikk
44. cikk
45. cikk
46. cikk
47. cikk (1) és (2) bekezdése
47. cikk (3) bekezdése
47. cikk (4) bekezdése
48. cikk (1) bekezdése
48. cikk (2) bekezdése
48. cikk (3) bekezdése
49. cikk (1) bekezdése
49. cikk (2) bekezdése
—
Melléklet
—
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A BIZOTTSÁG 963/2003/EK RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 445/2002/EK rendelet
módosításáról
(2002. június 4.)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül
helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletre133, és különösen annak
34., 45., és 50. cikkére,
mivel:
(1)

A 445/2002/EK bizottsági rendelet134 alkalmazása során nyert tapasztalatok fényében a
tagállamok és a Bizottság megállapították, hogy a rendelet néhány rendelkezését
egyszerűsíteni kell.

(2)

A vidékfejlesztési programok ellenőrzésének rugalmasabbá tétele céljából a
445/2002/EK rendeletet egyszerűsíteni kell, különös tekintettel a programozási
dokumentumok és az indikatív átfogó pénzügyi táblázat módosítására vonatkozó
eljárásra.
(3)Megállapították, hogy egyes esetekben túl rövidnek bizonyulhat a vis maior esetek
bejelentésére és a vonatkozó bizonyíték szolgáltatására rendelkezésre álló határidő. A
tagállamok számára ezért jogot kell adni e határidő kiterjesztésére.

(4)

A programozási időszak kezdete óta gyakran rögzítették az átalányköltségeket az
1257/1999/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének első, második és hatodik francia
bekezdése és a 31. cikke értelmében részfinanszírozásban részesülő egyes beruházások
vonatkozásában. Az átláthatóság érdekében és az intézkedések irányításának
egyszerűsítése céljából 2000-től kezdődően rendelkezni kell a kedvezményezettek
felmentésének lehetőségéről a strukturális alapok által részfinanszírozott működési
kiadásokra való jogosultság vonatkozásában az 1260/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásának részletes szabályait megállapító 1685/2000/EK bizottsági rendelet135
által előírt számlabemutatási kötelezettség alól. A hatékony irányítás érdekében meg
kell határozni azon feltételeket, amelyek figyelembevételével a tagállamok ezen
átalányköltségeket alkalmazhatják.

(5)

A vidékfejlesztési programok pénzügyi adminisztrációjának megkönnyítése érdekében
az intézkedések finanszírozásának módosítására vonatkozó feltételeket oly módon kell

133
134
135

HL L 160., 1999.6.26., 80. o.
HL L 74., 2002.3.15., 1. o.
HL L 193., 2000.7.29., 39. o.
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enyhíteni, hogy csak a pénzügyi programok lényegi módosítása tegye szükségessé az
irányítóbizottsági eljárást.
(6)

Rendelkezni kell a programozási dokumentumok módosításainak a Bizottsághoz
történő benyújtására vonatkozó határidő túllépésének lehetőségéről azon esetekben,
amelyekben a módosításokat a tagállam programozására jelentős kihatással lévő
természeti katasztrófa vagy más rendkívüli esemény eredményezi.

(7)

Az eljárást meg kell változtatni az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott,
Bizottsági jóváhagyást nem igénylő vidékfejlesztési intézkedések esetében a 2.
célkitűzés alá tartozó vidékfejlesztési programozási dokumentumok és az egyedi
programozási dokumentumok módosításai vonatkozásában. A pénzügyi módosításokat
gyorsan és hatékonyan kell a Bizottsággal közölni, mint ahogy a Bizottságnak is
gyorsan és hatékonyan kell kivizsgálnia az egyéb módosításokat.

(8)

A hatékony és rendszeres ellenőrzés céljából a tagállamoknak a Bizottság
rendelkezésére kell bocsátaniuk programozási dokumentumaik egységes szerkezetbe
foglalt és frissített elektronikus változatát.

(9)

Az 1257/1999/EK rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében előírt éves végrehajtási
beszámolók benyújtási határidejének egybe kell esnie az 1447/2001/EK rendelettel136
módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet137 által előírt több évre szóló
segítségnyújtás összefüggésében meghatározott időponttal.

(10)

Annak érdekében, hogy a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot biztosítsanak az
értékelés finanszírozásához történő Közösségi hozzájárulást illetően, az ex post
értékelés társfinanszírozásának minimális szintjét el kell törölni.

(11)

A mind a kedvezményezett kiválasztása, mind a vizsgálat rendszeressége
szempontjából optimális helyszíni ellenőrzés biztosítása és a nem lényeges
ellenőrzések elkerülése érdekében figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a beruházási
intézkedések végrehajtása gyakran több évet vesz igénybe.

(12)

A mezőgazdasági földterületeken végzett erdőtelepítés kivételével az erdészeti
intézkedésekre vonatkozó támogatási rendszerek műszaki megszorításai feleslegessé
teszik a 2550/2001/EK rendelettel138 módosított, az egyes közösségi támogatási
programokra vonatkozóan a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel létrehozott integrált
igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 2001. december 11-i 2419/2001/EK bizottsági rendelet 30. és 31. cikkében,
valamint a 32. cikkének (1) bekezdésében foglalt szankciókat.

(13)

A támogatás csökkentésének alkalmazására vonatkozó kivételeket és a támogatásból
való kizárást előíró 2419/2001/EK rendelet 44. cikke a földterület vagy az állatok
száma alapján nyújtott támogatásra vonatkozik. Az egységesség érdekében e
kivételeket más vidékfejlesztési intézkedésekre is ki kell terjeszteni.

136
137
138

HL L 198., 2001.7.21., 1. o.
HL L 161., 1999.6.26., 1. o.
HL L 341., 2001.12.22., 105. o.
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(14)

A 2078/92/EGK tanácsi rendelet139, a 2079/92/EGK tanácsi rendelet140, valamint a
2080/92/EGK tanácsi rendelet141 szerinti korábbi kísérő intézkedések kihatására
vonatkozó információkat be kell iktatni az 1257/1999/EK rendelet 48. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott éves beszámolóba, amennyiben ezen intézkedések a
2000-2006. évi pénzügyi programozás részét képezik. Ezenfelül a tagállamok által a
445/2002/EK rendelet 47. cikke rendelkezései értelmében minden évben szeptember
30-áig benyújtandó információnak tartalmaznia kell az ezen intézkedések
következtében felmerülő kiadásokat. E kérdéseket figyelembe véve el kell hagyni a
746/96/EK bizottsági rendelet142 17. cikkében, az 1404/94/EK bizottsági rendelet143 1.
és 2. cikkében, valamint az 1054/94/EK bizottsági rendelet144 1. és 2. cikkében
meghatározott pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó követelményeket.

(15)

Úgy tűnik, hogy a 445/2002/EK rendelet II. mellékletében említett támogató
intézkedések néhány főbb sajátossága módosításának bizottsági jóváhagyására
vonatkozó követelmény nehézséget jelent a programvezetőség számára. A mellékletet
ezért oly módon kell módosítani, hogy a változtatásokat illetően a tagállamok
dönthessenek, és azokról értesíthessék a Bizottságot.

(16)

A 445/2002/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstrukturális és
Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk

A 445/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

a 33. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Ez a határidő 20 munkanappal meghosszabbítható, amennyiben a programozási
dokumentum biztosítja ennek lehetőségét.”;

2.

a II. fejezet 1. szakasza a következő 39a. cikkel egészül ki:
„39a. cikk
(1)

Az 1257/1999/EK rendelet 30. cikkének első, második és hatodik francia
bekezdése, valamint 31. cikke értelmében az egyes erdészeti beruházások
költségeinek meghatározására átalányköltségeket alkalmazó tagállamok az
1685/2000/EK rendelet melléklete 1. szabályának 2. pontjában meghatározottak
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HL L 215., 1992.7.30., 85. o., az 1257/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezte
HL L 215., 1992.7.30., 91. o., az 1257/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezte
HL L 215., 1992.7.30., 96. o., az 1257/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezve
HL L 102., 1996.4.25., 19. o., az 1750/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezve
HL L 154., 1994.6.21., 8. o., az 1750/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezve
HL L 115., 1994.5.6., 6. o., az 1750/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezve
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szerint mentesíthetik a kedvezményezetteket a beruházásokra vonatkozóan
kézhez vett számlák vagy azokkal egyenértékű, bizonyító erejű számviteli
bizonylatok bemutatásának követelménye alól.
(2)
Az (1) bekezdésben említett költségeket akkor lehet alkalmazni, ha a
következő feltételek teljesülnek:
a) a költségek kiszámítását az illetékes hatóság az egyes tevékenységek költségének
a meghatározását lehetővé tevő, a különleges helyi feltételeket figyelembe vevő és
a túlkompenzációt elkerülő objektív ismérvek alapján végzi;
b) a részfinanszírozott beruházásokra a támogatás iránti kérelem benyújtásának napja
és a támogatás kifizetésének utolsó napja között kerül sor.”;
3.

a 44. cikk a következőképpen módosul:
a)
a (2) bekezdés a következőképpen módosul:
i.
a b), c) és d) pontok helyébe a következő szöveg lép:
„b)
a II. mellékletben említett támogatási intézkedések fő
sajátosságai;
c)
a programozási dokumentumot jóváhagyó határozatban
rögzített Közösségi támogatás teljes összege és a támogatható
összes költség, illetve támogatható közkiadás;
d)
a programozási dokumentumban foglalt intézkedésekre
keretösszeg elosztása, ha az meghaladja:
⎯
az érintett program teljes programozási időszakra
vonatkozó jóváhagyható összes költségének 15%-át, ha a
Közösségi hozzájárulás a támogatható összes költségen
alapul,
⎯
az érintett program teljes programozási időszakra
vonatkozó támogatható közkiadásának a 20%-át, ha a
Közösségi támogatás a támogatható közkiadáson alapul,
amelynek számítása a programozási dokumentumot jóváhagyó
legutóbb módosított bizottsági határozathoz csatolt pénzügyi
táblázat alapján történik.”
ii.
b)

az e) pontot és a második albekezdést el kell hagyni;

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A (2) bekezdésben említett módosításokat programonként egyetlen
javaslatban kell a Bizottsághoz benyújtani, naptári évenként legfeljebb egy
alkalommal.
Az első albekezdést nem kell alkalmazni, ha a módosítások a tagállam
programozására jelentős kihatással lévő természeti katasztrófa vagy más
kivételes esemény eredményeképpen válnak szükségessé.”;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
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„(4) A (2) bekezdés d) pontjának hatálya alá nem tartozó pénzügyi jellegű
módosításokat és a II. melléklet 9. cikke (2) bekezdése B. pontjának első
francia bekezdésében említett Közösségi hozzájárulás arányában történő
módosításokat a II. melléklet 8. pontjával összhangban módosított pénzügyi
táblázattal együtt kell a Bizottsággal közölni. A módosítások azon a napon
lépnek hatályba, amelyen a Bizottsághoz beérkeznek.
Az első albekezdésben említett pénzügyi természetű módosítások a naptári év
folyamán összesítve nem haladhatják meg a (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott felső határt.”;
d)
4.

az (5) bekezdésben a „legalább két hónappal” helyébe a „legalább három
hónappal” szöveg lép”;

a II. fejezet 2. szakasza a következő 45a. cikkel egészül ki:
„45a. cikk
A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a minden egyes módosítást
követően frissített programozási dokumentumaik egységes szerkezetbe foglalt
elektronikus változatát. A tagállamok megadnak a Bizottság számára egy elektronikus
címet, amelyen a programozási dokumentumok egységes szerkezetbe foglalt változata
elérhető, és a hely minden egyes frissítéséről tájékoztatják a Bizottságot.
A tagállamok továbbá programozási dokumentumaik valamennyi korábbi változatának
elektronikus verzióját megőrzik.”;

5.

az 51. cikkben a második bekezdés második mondatát el kell hagyni;

6.

az 53. cikk (1) bekezdésében a „minden év április 30-án” helyébe a „minden év június
30-án” szöveg lép;

7.

a 61. cikk második bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az 1257/1999/EK rendelet II. címének I., VII., VIII. és IX. fejezeteiben foglalt
beruházási támogatási intézkedések vonatkozásában a tagállamok úgy
rendelkezhetnek, hogy a helyszíni ellenőrzés csak a megvalósítás alatt álló projekteket
érinti.”;

8.

a 62. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„62. cikk
A területalapú támogatásokra a 2419/2001/EK rendelet 30. és 31. cikke, valamint
a 32. cikk (1) bekezdése vonatkozik. E rendelkezések a mezőgazdasági
területeken végzett erdőtelepítés kivételével az erdészeti intézkedések alapján
történő támogatásra nem kell alkalmazni.
A rendelet 36., 38. és 40. cikkét kell alkalmazni az élőállat-állományon alapuló
támogatásra.”;
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9.

a szöveg a következő 62a. cikkel egészül ki:
„62a. cikk
(1)

A 2419/2001/EK rendelet 44. cikkét alkalmazni kell minden
vidékfejlesztési intézkedéshez adott támogatásra.

(2)
Jogosulatlan
kifizetés
esetében
a
vidékfejlesztési
intézkedés
kedvezményezettjének kötelessége a jogosulatlanul kifizetett összeg visszafizetése a
2419/2001/EK rendelet 49. cikkével összhangban.”;
10.

a 65. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A Bizottság által az 1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében
említett rendeletek értelmében 2000. január 1-je előtt jóváhagyott intézkedésekre
továbbra is alkalmazni kell az 1750/1999/EK rendelet által hatályon kívül helyezett
rendeleteket és határozatokat, a 746/96/EK bizottsági rendelet* 17. cikkének, az
1404/94/EK bizottsági rendelet** 1. és 2. cikkének, valamint az 1054/94/EK
bizottsági rendelet*** 1. és 2. cikkének kivételével.
,_______________
*
HL L 102., 1996.4.25., 19. o.
**
HL L 154., 1994.6.21., 8. o.
*** HL L 115., 1994.5.6., 6. o.”;

11.

a 66. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„a 39a. cikk (1) bekezdését 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.”;

12.

a II. melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.
2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép
hatályba.
E rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 12. pontja nem vonatkozik azonban azon
vidékfejlesztési programozási dokumentumok módosításaira és az EMOGA Garanciarészlege
által finanszírozott, az egyedi programozási dokumentumokban a 2. célkitűzésben alapján tett
azon vidékfejlesztési intézkedésekre, amelyek a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépése előtt
érkeztek be, és amelyekről a hatálybalépés napjáig nem született közösségi határozat.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2003. június 4-én.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A 445/2002/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:
1.

a 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„8.

Indikatív átfogó pénzügyi táblázat (EMOGA pénzügyi év)
Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése
Pénzügyi programozási táblázat: vidékfejlesztési programok
(millió EUR)
1. év
Közkiadás1

7. év

Összesen

EU
Magánszektor
EU
Magánszektor
EU
Magánszektor
Közkiadás1
Közkiadás1
hozzájárulás2 hozzájárulása3
hozzájárulás2 hozzájárulása3
hozzájárulás2 hozzájárulása3

„A” prioritás
„A1.” intézkedés (pl.
agrárkörnyezetvédelem),
a 2078/1992/EGK
rendelet alapján
jóváhagyott
intézkedés
„A2.” intézkedés...
... „An.” intézkedés
„A” összesen
„B” prioritás
„B1.” intézkedés (pl.
korai nyugdíjazás), a
2079/1992/EGK
rendelet alapján
jóváhagyott
intézkedés
„B2.” intézkedés..
.. „Bn.” intézkedés
„B” összesen
...”N” prioritás
„N1.” intézkedés (pl.
a
erdőtelepítés),
2080/1992/EGK
rendelet
alapján
jóváhagyott
intézkedés
„N2.” intézkedés…
...„Nn.” intézkedés
„N” összesen
Egyéb intézkedések
Értékelés
1992
előtti
intézkedések
Átmeneti
intézkedések4
Egyéb intézkedések
összesen
Kiadások összesen
(D)
Terv összesen – (P)5
Nem
kimerítő
kihasználás (P-D)
Túlzott
mértékű
kihasználás (D-P)
1
A tervezett (köz)kiadásokat tartalmazó oszlop, tájékoztató jelleggel.
2
Az egyes intézkedések esetében tervezett közösségi hozzájárulásokat tartalmazó oszlop. A kifizetendő kiadásokhoz
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1. év

7. év

Összesen

EU
Magánszektor
EU
Magánszektor
EU
Magánszektor
Közkiadás
Közkiadás1
Közkiadás1
hozzájárulás2 hozzájárulása3
hozzájárulás2 hozzájárulása3
hozzájárulás2 hozzájárulása3
1

3
4
5

kapcsolódó közösségi hozzájárulást az egyes intézkedések programjában előírt árfolyamok és előírások alapján kell
kiszámítani. A közösségi hozzájárulás kiszámítható a támogatható közkiadások függvényében (2. oszlop/1. oszlop), vagy az
összes támogatható költség (2. oszlop/(1. oszlop+3. oszlop)) függvényében.
A tervezett (magánszektor általi) kiadásokat tartalmazó oszlop, tájékoztató jelleggel arra az esetre, ha előreláthatólag lesz
ilyen hozzájárulás az intézkedéshez.
A 2603/1999/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése. A tagállamoknak kell meghatározniuk a kritériumokat, a programozásba
beépítendő kiadások egyértelmű megjelölésével.
Az utolsó módosított programozási dokumentumot jóváhagyó bizottsági határozathoz csatolt pénzügyi táblázat alapján
számítva.

A MODULÁCIÓBÓL EREDŐ ELŐIRÁNYZATOK ALKALMAZÁSA
1. év

2. év
7. év
Összesen
EU
EU
EU
EU
Közkiadás
Közkiadás
Közkiadás
Közkiadás
hozzájárulás
hozzájárulás
hozzájárulás
hozzájárulás
Korai nyugdíjazás
Agrár-környezetvédelem
Erdőtelepítés
Kedvezőtlen helyzetű területek
Modulálás összesen
Megjegyzés: Ha egy intézkedés egyidejűleg több prioritás alatt szerepel, a tagállam a pénzügyi irányítás céljára az intézkedéshez
kapcsolódó összes kiadást egyesítő kiegészítő táblázatot készít. E táblázatban a fenti táblázat szerkezetét és a
következő jegyzék sorrendjét kell követni.
—

A különböző intézkedések meghatározása a következő:

a)

gazdaságokba történő beruházás,

b)

fiatal mezőgazdasági termelők tevékenysége megkezdésének támogatása

c)

képzés,

d)

korai nyugdíjazás,

e)

kedvezőtlen helyzetű területek és környezetvédelmi korlátozások által érintett
területek,

f)

agrár-környezetvédelem,

g)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása,

h)

erdőtelepítés a mezőgazdasági földterületeken,

i)

egyéb erdészeti intézkedések,

j)

talajjavítás,

k)

birtokrendezés,

l)

gazdaságok tehermentesítésére és ügyvezetésére irányuló szolgáltatások bevezetése,

m)

minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazása,

n)

a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások,

o)

falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki kulturális örökség védelme és
megőrzése,

p)

a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz közel álló tevékenységek diverzifikációja
sokféle tevékenység lehetővé tétele, illetve alternatív bevételi források létrehozása
érdekében,
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q)

mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás,

r)

a mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és bővítése,

s)

idegenforgalmi és kézművesipari tevékenységek ösztönzése,

t)

a mezőgazdasággal, erdészettel és tájrendezéssel kapcsolatos környezetvédelmi
tevékenységek, valamint az állatok jóllétének fokozása,

u)

a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelési
helyreállítása, valamint megfelelő megelőző eszközök bevezetése,

v)

pénzügyi tervezés.

potenciál

—
A j)-v) pontban felsorolt intézkedések egyetlen intézkedésként is meghatározhatók: j)
a mezőgazdasági térségek alkalmazkodásának és fejlődésének az elősegítése.
—
A vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének elősegítését célzó, a 2.
célkitűzés alá tartozó (vidéki) térségekre vonatkozó, az 1257/1999/EK rendelet 33. cikkének
alkalmazásában elfogadott intézkedésekhez az EMOGA Garanciarészlege által biztosított
források: ... millió euró (a 33. cikkre vonatkozó végösszeg százalékában kifejezve).

2.

a 9. cikk (1) bekezdésének A. pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:
„—

az egyes intézkedések átfogó célkitűzése”;

3.

a 9. cikk (2) bekezdésének A. pontjában az első és második francia bekezdést el kell
hagyni;

4.

a 9. cikk (2) bekezdésének B. pontja az „Egyéb információk” után a következő francia
bekezdésekkel egészül ki:
„— az összes költségen vagy közkiadáson alapuló Közösségi hozzájárulás aránya;
— a támogatások intenzitása és/vagy összege, valamint az alkalmazott differenciálás
(I–VIII. fejezet);”

5.

a 9. cikk (3) bekezdésének V.A. pontjában az első francia bekezdés 1. pontját el kell
hagyni;

6.

a 9. cikk (3) bekezdésének V.A. pontjában az első francia bekezdés 3. pontjának
bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
„az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének b) pontja és 16. cikke szerinti kompenzációs
támogatás esetében: a kezdeti részletes agronómiai számítások, amelyek bemutatják:”;

7.

a 9. cikk (3) bekezdése V.B. pontjának első francia bekezdése a következő szöveggel
egészül ki:
„(3)

az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének a) pontjában említett kifizetések
támogatásának összege: a támogatás összege differenciálásának indokolása az
említett rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok
alapján;

(4)

az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének b) pontjában és 16. cikkében említett
kompenzációs támogatások esetében: a részletes agronómiai számítások
módosításai a jóváhagyott programozási dokumentumban rögzített módon.”;
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8.

a 9. cikk (3) bekezdésének VI.A. pontjában a második, harmadik és negyedik francia
bekezdést el kell hagyni;

9.

a 9. cikk (3) bekezdésének VI.A. pontjában az ötödik francia bekezdés bevezető
fordulata helyébe a következő szöveg lép:
„az első részletes agronómiai számítások, amelyek mutatják:”;

10.

a 9. cikk (3) bekezdésének VI.B. pontja az „Egyéb információk” után a következő
francia bekezdésekkel egészül ki:
„— a mezőgazdasági tevékenység szempontjából kipusztulással fenyegetett helyi
fajták jegyzéke és az érintett területek nőstény tenyészállatainak száma. Ezt a
számot egy megfelelően elismert olyan szakmai szervnek — vagy tenyésztői
szervezetnek/társaságnak — kell tanúsítania, amelynek feladata a fajtáról vezetett
törzskönyv vagy tenyésztési főkönyv vezetése és naprakészen tartása. Az érintett
szervnek rendelkeznie kell a szóban forgó fajtába tartozó állatok azonosításához
szükséges szakértelemmel és tudással,
— a génerózió által veszélyeztetett növények genetikai forrásai esetében a génerózió
bizonyítása tudományos eredmények alapján, valamint a honos /őshonos fajták
előfordulása, azok populációi sokfélesége, és a helyi szinten jellemző
mezőgazdasági gyakorlat mutatói alapján,
— a mezőgazdasági termelők kötelezettségeire és a megállapodás bármely egyéb
feltételeire vonatkozó részletek, beleértve a hatályos szerződések alkalmazási
körét és kiigazítására vonatkozó eljárásokat,
— a támogatási szint változásai a jóváhagyott programozási dokumentumban
rögzített agronómiai számításokban jelzett költségek és bevételkiesések 120%ának mértékéig, és e változások indokolása;”

11.

a 9. cikk (3) bekezdésének VIII.A. pontját el kell hagyni;

12.

a 9. cikk (3) bekezdésének VIII.B. pontja az „Egyéb információk” után a következő
francia bekezdésekkel egészül ki:
„— a következők meghatározása:
i. „mezőgazdasági földterület” e rendelet 26. cikkével összefüggésben;
ii. „mezőgazdasági termelő” e rendelet 27. cikkével összefüggésben;
iii. rendelkezések annak biztosítására, hogy a tervezett intézkedések
alkalmazkodjanak a helyi körülményekhez, összeegyeztethetők legyenek a
környezettel, és adott esetben fenntartsák az egyensúlyt az erdészet és a
vadállomány között;
iv. szerződéses szabályok a régiók és a potenciális kedvezményezettek között
az 1257/1999/EK rendelet 32. cikkében említett intézkedésekre
vonatkozóan;
— ahol a 39a. cikkben említett átalányköltségeket alkalmazzák:
i. átalányköltségek;
ii. a költségek meghatározására használt módszer;
iii. a túlkompenzáció elkerülése kritériumának betartása.”;

152

Nem hivatalos fordítás!

13.

A 12. pont a következő utolsó ponttal egészül ki:
„4. Egyéb információk:
Adott esetben arra vonatkozó információ, hogy a vis maior események
bejelentésére vonatkozó határidő meghosszabbításra került (e rendelet 33.
cikkének (2) bekezdése).”;

14.

A 16B. pont helyébe a következő szöveg lép:
„B. Egyéb információk:
— az állami támogatás eltörlése;
— a jóváhagyott programozási dokumentumban foglalt bármely intézkedésre
állami
támogatás
formájában
nyújtott
kiegészítő
finanszírozás
megváltoztatása;
— a támogatás aránya.”
____________
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COMMUNITY GUIDELINES for State aid for advertising of products listed in Annex I
to the EC Treaty and of certain non-Annex I products
(2001/C 252/03)
1. Introduction
1. In practically all the Member States the authorities help to finance the promotion and
advertising of products listed in Annex I to the Treaty and of certain non-Annex I
products, either through direct financial contributions from their budgets or using
government resources including parafiscal charges or compulsory contributions.
Providing certain conditions are met, the Commission takes a favourable view of such
activities, since they facilitate the development of economic activities in the
agricultural sector and the achievement of the objectives of the common agricultural
policy.
2. Nevertheless, public intervention of this kind in the free play of the market may, by
favouring certain firms or certain products, distort competition and affect trade
between Member States. The Commission therefore takes the view that such aid
should have a framework which is as clear and specific as possible. To this end, the
Commission issued in 1986 a communication concerning State involvement in the
promotion of agriculture and fisheries products145, and in 1987 a framework for
national aid for the advertising of agricultural products and certain products not listed
in Annex I to the EC Treaty, excluding fisheries products146 (hereinafter referred to as
‘the advertising framework’). Taking into account the increasing consumer interest in
product information and taking into account the experience acquired since 1987 and
the developments in Community law, the Commission considers that it is now
necessary to clarify certain aspects of the guidance given in respect of State aid for
advertising.
3. The Member States were consulted on these changes at meetings of the working group
‘Conditions of competition in agriculture’ on 13 April 1999, 26 and 27 October 1999
and 27 April 2001.
2. Scope
4. The advertising framework apples to advertising, defined as any operation using the
media (such as press, radio, TV or posters) which is designed to induce consumers to
buy the relevant product. It excludes from its scope promotion operations in the
broader sense, such as the dissemination to the general public of scientific knowledge,
the organisation of trade fairs or exhibitions, participation in these and similar public
relations exercises, including surveys and market research.
5. The experience acquired since 1987 has shown that it is necessary to extend the
definition of the concept of advertising in the two following respects:
(a) In practice, advertising using the media is frequently combined with other activities
which do not use the media, for example, at the point of sale, which is intended to
reinforce the message conveyed via the media. Similarly, large-scale activities
145
146
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undertaken at the point of sale to the consumer may have similar effects on
competition to advertising using the media.
(b) In addition to advertising which is addressed to the consumer, it is also necessary to
take account of advertising which is addressed to economic operators, for example
food processors, wholesale or retail distributors, restaurants, hotels and other catering
establishments.
6. In the light of the considerations in point 5, the Commission will for the purpose of
these guidelines apply the definition of advertising referred to in point 7.
7. ‘Advertising’ is defined as any operation which is designed to induce economic
operators or consumers to buy the relevant product. It includes all material which is
distributed direct to consumers for the same purpose, including advertising activities
aimed at consumers at the point of sale.
8. On the other hand, promotion operations as defined as the dissemination to the general
public of scientific knowledge, the organisation of trade fairs or exhibitions,
participation in these and similar public relations exercises, including surveys and
market research, are not considered as advertising. State aid for such promotion in the
broader sense is subject to points 13 and 14 of the Community guidelines for State aid
in the agriculture sector147 or, as far as fishery products are concerned, point 2.1.4 of
the guidelines for the examination of State aid to fisheries and acquaculture148.
9. These guidelines concern the advertising of the products listed in Annex I to the
Treaty as well as the advertising of non-Annex I products, which consist
preponderantly of products listed in Annex I (in particular milk products, cereals,
sugar and ethyl alcohol) in a processed form (e.g. fruit yoghurt, milk-powder
preparations with cocoa, butter/vegetable fat mixtures, pastry products, confectionery,
and spirituous beverages) within the Community. These guidelines also concern the
advertising for fisheries products within the Community. These products will be
hereinafter referred to as ‘agricultural and other products’. However, these guidelines
are without prejudice to the application of the provisions set out in Council Regulation
(EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and
arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector149 and
in the guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture. They
shall apply without prejudice to the State aid rules applicable to non-Annex I products.
3. General principles for the assessment of State aid for the advertising of
agricultural and other products
10. The general prohibition on State aid contained in Article 87(1) of the Treaty is only
applicable if the publicly funded advertising distorts or threatens to distort competition
by favouring certain undertakings or the production of certain goods. Where such
publicly funded advertising activities refer to the national or regional origin of the
products concerned, the advertising clearly favours certain products and therefore
Article 87(1) may apply.
147
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11. However, the prohibition on State aid in Article 87(1) of the Treaty is not absolute.
Aid for the advertising of agricultural and other products may be intended to make
good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences and therefore
fall within the scope of the derogation provided for by Article 87(2)(b) of the Treaty.
However, usually State aid for the advertising of agricultural and other products will
be intended to facilitate the development of certain economic activities or of certain
economic areas within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. In view of their
beneficial effects, these aid measures may be authorised provided that they do not
adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.
12. Normally, producers and traders would be expected to bear the costs of advertising
themselves, as part of their normal economic activities. Therefore, if aid granted for
the advertising of agricultural and other products are not to be regarded as operating
aid but compatible with the common market under Article 87(3)(c) of the Treaty, they
should not interfere with trade to an extent contrary to the common interest (negative
criteria), and should facilitate the development of certain economic activities or of
certain economic areas (positive criteria).
13. State aid must comply with the Community's international obligations, which in the
case of agriculture are specified in the Agreement on Agriculture (WTO-GATT
1994)150.
14. Having regard to Article 152 of the Treaty on public health and Article 153 on
consumer protection, the Commission suggests that advertising for particular
agricultural and other products may, where appropriate, contain a reference of a
general nature pointing to the importance of a varied and balanced diet.
15. Since aid which is considered incompatible with the common interest in accordance
with the negative criteria described in point 3.1 can never be authorised, it is
appropriate to assess each case of aid in the light of these negative criteria first.
3.1. Negative criteria
16. By definition, State aid for the advertising of agricultural and other products may
distort or threaten to distort competition within the common market, within the
meaning of Article 87(1) of the Treaty, in that it favours the producers of the products
covered by the advertising activities concerned. In accordance with Article 87(3)(c) of
the Treaty such aid may be considered compatible with the common market in so far
as they do not adversely affect trading interests to an extent which is contrary to the
common interest, due account being taken of the objectives of the common
agricultural policy as referred to in Article 39 of the Treaty.
17. Moreover, the discretion conferred on the Commission by Article 88 of the Treaty
does not permit the Commission to authorise Member States to derogate from
provisions of Community law (Treaty articles and secondary Community legislation)
other than those relating to the application of Article 87(l) of the Treaty151.
3.1.1. Aid for campaigns contrary to Article 28 of the Treaty
150
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18. National aid for an advertising campaign which infringes Article 28 of the Treaty
prohibiting quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent
effect between Member States cannot in any circumstances be considered compatible
with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. The
Commission will therefore seek assurances from the Member State concerned that the
principles as described in point 19 and as derived from the jurisprudence of the Court
of Justice of the European Communities will be respected. In case of doubt, the
Commission will request samples or mock-ups of the advertising material concerned
before approving the aid scheme. Furthermore, the Commission will require the
Member State concerned to submit an annual report containing information about the
activities undertaken during the previous year (see point 6.2).
19. The following are forms of advertising which are clearly not open to objection under
Article 28 of the Treaty:
(a)
advertising campaigns organised directly or indirectly by one Member State on
the market of another Member State;
(b)
advertising campaigns organised on the home market of a Member State which
advertise the product in a purely generic manner making no reference whatsoever to
its national origin;
(c)
campaigns on the home market promoting specific qualities or varieties of
products even though they are typical of national production; these are campaigns
which make no specific references to the national origin of the product other than
which may be evident from the references made to the qualities or varieties concerned
or to the normal designation of the product.
20. The following are forms of advertising which clearly infringe Article 28 of the Treaty:
(a) advertising which advises consumers to buy national products solely because of their
national origin;
(b) campaigns intended to discourage the purchase of products from other Member States
or which disparage those products in the eyes of consumers (negative advertising);
positive statements about a Member State's home product should not be phrased in
such a way as to imply that other Member State's products are necessarily inferior.
21. Some advertising on a Member State's home market may, because of the references
made to the national origin of the products, and unless certain restraints are observed,
be open to objection under Article 28 of the Treaty.
22. Advertising drawing attention to the varieties or qualities of products produced within
a Member State frequently draws attention to the national origin of the products, even
though those products and their qualities are similar to those of products produced
elsewhere. If undue emphasis is placed on the national origin of the product in such
advertising there is a danger of breach of Article 28 of the Treaty. The Commission
therefore requests Member States to ensure particularly that point 23 is strictly
respected.
23. Identification of the producing country by word or by symbol may be made providing
that a reasonable balance is struck between references to, on the one hand, qualities
and varieties of the product and, on the other hand, its national origin. The references
to national origin should be subsidiary to the main message put over to consumers by
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the campaign and should not consitute the principal reason why consumers are being
advised to buy the product.
24. Certain advertising mentioning the national origin of agricultural and other products
may, even though they respect the criteria referred to in points 22 and 23, nevertheless
infringe Article 28 of the Treaty if they reflect a considered intention of a Member
State to substitute domestic products for products imported from other Member
States152.
3.1.2. Aid for campaigns which contravene secondary Community legislation
25. National aid for an advertising campaign which by virtue of its content infringes
provisions laid down by Community secondary legislation cannot be considered as
compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the
Treaty. Therefore the Commission could not authorise aid for advertising which would
infringe provisions laid down by specific Community legislation, for example the
specific labelling rules which have been laid down for the wine, dairy products, egg
and poultry sectors.
26. 26. Publicly funded advertising campaigns must also comply with the general rules
applying to all advertising activities conducted within the Community. The
Commission will therefore seek assurances that any publicly funded campaign for the
advertising of foodstuffs respects the provisions of Article 2 of Directive 2000/13/EC
of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the
approximation of the laws of the Member States relating to labelling, presentation and
advertising of foodstuffs153, which provides that the labelling and methods used,
including promotion and advertising of foodstuffs, must not be such as could mislead
the purchaser to a material degree, particularly:
(a) ‘as to the characteristics of the foodstuff and, in particular, as to its nature, identity,
properties, composition, quantity, durability, origin or provenance, method of
manufacture or production;
(b) by attributing to the foodstuff effects or properties which it does not possess;
(c) by suggesting that the foodstuff possesses special characteristics when in fact all
similar foodstuffs possess such characteristics’.
27. Furthermore, in accordance with Article 2 of Directive 2000/13/EC, subject to the
rules applicable to foodstuffs for particular nutritional uses, promotion or advertising
may not attribute to any foodstuff the property of preventing, treating or curing a
human disease, or refer to such properties.
28. In addition, the Commission will verify that publicly subsidised advertising campaigns
undertaken in the Member States are compatible with co-financed campaigns which
are being undertaken at Community level.
3.1.3. Aid for advertising related to particular firms
29. The common interest can in no circumstances be advanced as a justification for aid for
advertising relating directly to the products of one or more particular firm or firms.
152
153

Judgment of the Court of Justice in Case 249/81, Commission v Ireland [1982] ECR 4005, at paragraph 23.
OJ L 109, 6.5.2000, p. 29.

158

Nem hivatalos fordítás!
Such aid presents an immediate risk of a distortion of the conditions of competition in
favour of the firms receiving the aid, and provide no lasting benefits for the
development of the sector as a whole. They must therefore be considered to be nothing
more than operating aid, and as such incompatible with the common market.
30. Where the conduct of publicly financed advertising activities is entrusted to private
firms, in order to exclude the possibility of aid to the firms carrying out the
campaigns, the Commission will in all cases seek assurances that the choice of the
private firm concerned has been made on market principles, in a non-discriminative
way, where necessary using tendering procedures which are in accordance with
Community law, and in particular with case-law154 using a degree of advertising
sufficient to enable the services market to be opened up to competition and the
impartiality of procurement procedures to be reviewed.
3.2. Positive criteria
31. The absence of any factor contrary to the public interest is not of itself sufficient for
the Commission to consider aid for the advertising of agricultural and other products
as compatible with the common market. In order to qualify for the derogation under
Article 87(3)(c) of the Treaty, such aid must also facilitate the development of certain
economic activities or of certain economic areas.
32. This positive condition is considered to be met provided that the subsidised
advertising concerns any of the following:
− surplus agricultural products or underexploited species,
− new products or replacement products not yet in surplus,
− high-quality products, including products produced or obtained using environmentally
friendly production or catchment methods, such as products from organic farming,
− development of certain regions,
− development of small and medium sized undertakings (SMEs) as defined by
Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of
Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized
enterprises155,
− projects that are implemented by organisations officially recognised within the
meaning of Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the
common organisation of the markets in fishery and aquaculture products156,
− projects that are jointly implemented by producer organisations or other organisations
of the fishery sector recognised by national authorities.
33. The notification from the Member State should clearly state, by referring to one of the
items mentioned in point 32, why a particular aid scheme, or aid for a specific
campaign may be considered in the common interest within the meaning of Article
87(3)(c) of the Treaty, having regard to the specific guidance given in section 4.
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4. Application of section 3 to particular types of advertising activities
34. Experience has shown that the application of the negative and positive criteria has
created particular difficulties in two areas, namely as regards advertising of (regional)
origin, and advertising of quality products. Therefore, the Commission's approach in
these two areas is explained in detail in this section.
4.1. Advertising of products of a particular Member State or region where origin is (part of)
the message
Advertising where origin is the primary message
35. Article 28 of the Treaty states that quantitative restrictions on imports and all
measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States.
Advertising of home-grown products by a Member State which is aimed at domestic
consumption is considered as such an equivalent measure as the measure may lead, or
is intended to lead, to favour the consumption of home-grown products in place of the
consumption of imported products.
36. However, advertising campaigns that are undertaken with a view to introducing
consumers to the agricultural and other products of a particular Member State or
region do not necessarily have to have such an effect. Sometimes such campaigns
concern a single category of products, such as wine, cheese or beer. Sometimes they
may concern a wide range of agricultural and other products produced in the Member
State or region concerned, for example through the organisation of ëfood weeksí in
which consumers in one Member State are encouraged to try products from another
Member State. In addition to advertising, such campaigns may include other measures,
for example the organisation of free tasting sessions for consumers or professionals
working in the food and catering sectors.
37. The Commission considers that one of the major benefits of the realisation of the
internal market in the agricultural and foodstuffs sector has been to provide consumers
with access to the very wide range of products produced in the Member States in
accordance with different practices and traditions. Advertising campaigns which
encourage consumers to try these different products benefit the internal market and
contribute to the development of the agricultural sector. Therefore, despite the fact that
the primary focus of such campaigns is inevitably on the national or regional origin of
the products concerned, the Commission takes a favourable view of them provided
that certain conditions are met.
38. The objective of such campaigns should be to introduce consumers to products with
which they are not familiar. Therefore, as a general rule, the campaign should be
undertaken outside the Member State or region in which the agricultural and other
products are produced. Unless appropriate explanations can be provided to suggest the
contrary, publicly subsidised campaigns focused on the origin of the products and
aimed at consumers residing in the Member State or region of production, who may be
presumed to be familiar with the products concerned, would appear to be intended to
reinforce possible existing preferences to buy local products, and would therefore be
contrary to the common interest. This would not, however, be the case for advertising
campaigns which are aimed at visitors to the Member State or region, and which
160
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encourage them to try local products, and possibly encourage them to visit local
production facilities.
39. It is acceptable for such campaigns to include information about the objective
characteristics of the products concerned, such as the ingredients used, the taste and
texture of the product, or the method of production, e.g. animal welfare standards or
biological production. However, they should not, subject to the guidance given in
point 4.2, include subjective claims about the quality of the products. In essence, the
focus of such a campaign should be limited to encouraging consumers or the trade to
try the product, and leaving it to them to form a judgment as to its quality.
Advertising where origin is the secondary message
40. In line with point 3.1.1, advertising which mentions the (regional) origin of the
product as a subsidiary message would not infringe Article 28 of the Treaty.
41. To assess whether the origin is indeed a subsidiary message, the Commission will take
into account the overall importance of text and/or symbol, including pictures and
general presentation, referring to origin and the importance of text and/or symbol
referring to the unique selling point of the advertisement, i.e. the part of the
advertising message which does not focus on origin.
Advertising concerning traceability systems
42. Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17
July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine
animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council
Regulation (EC) No 820/97157 has improved the transparency of the conditions for
the production and marketing of beef and beef products. Through that regulation
Community legislation has made traceability of origin obligatory for some products.
Member States may want to finance advertising campaigns explaining the mechanisms
of such a system to the general public.
43. A general advertising campaign explaining the fact that traceability has become
obligatory and/or explaining how such a system is managed would not emphasise a
particular origin. Therefore, such a campaign (if it is State aid at all) would comply
with Article 28 of the Treaty.
44. However, claims that products of a certain origin are special because of the existence
of a traceability system, when in fact they simply meet the relevant legislative
requirements applicable to the marketing of all similar products concerned, may
mislead the consumer, because they suggest that the product possesses special
characteristics when in fact all similar products possess the same characteristics (see
Article 2(1)(a)(iii) of Directive 2000/13/EC). In this case, the payment of aid for such
campaigns cannot be considered to be in the common interest. However, information
stemming from a traceability system may be integrated into a campaign in line with
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the principles on advertising where origin is the secondary message referred to in
point 23.
4.2. Advertising of products meeting particular quality requirements
4.2.1. General considerations
45. The majority of Member States have introduced quality control schemes specifically
for agricultural and other products. If the products concerned meet the quality
requirements laid down, they are often entitled to be marked with a special label, the
advertising of which is subsidised.
46. The Commission considers that in the medium and long term, consumers appreciate
products of a consistently high quality. The advertising of quality control schemes
which aim to achieve consistently high quality standards is likely to promote
consumer confidence in Community agricultural production, improve farm incomes
and thus promote the development of the sector as a whole. Therefore, provided that
the genuine purpose of such a strategy is to achieve a high standard of quality, and not
to stress the national, regional or local origin of the products, the Commission takes a
favourable view of such aid.
47. One condition for the public funding of advertising of high-quality agricultural and
other products is that the products concerned should meet standards or specifications
which are clearly higher or more specific than those which are laid down in the
relevant Community or national legislation. As in the case of advertising for
traceability systems, claims that products are of high quality when in fact they simply
meet the relevant legislative requirements applicable to the marketing of all similar
products concerned may mislead the consumer, because they suggest that the product
possesses special characteristics when in fact all similar products possess the same
characteristics (see point 3.1.2). In this case, the payment of aid for such campaigns
cannot be considered to be in the common interest. Member States have to indicate
how the constant control of the compliance with the specific quality criteria is being
maintained.
48. The situation is different, however, in the case of products which can be clearly
distinguished from other products falling within the same category by specific
characteristics concerning the raw materials used, the composition of the finished
products or the production and processing methods used. This is the case, for example,
for products covered by Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on
certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs158, and for
products covered by Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications referring thereto on
agricultural products and foodstuffs159. The situation is similar where Community
legislation has laid down different levels of quality standards for a category of
products. Since these products clearly have specific characteristics which are not
shared by other similar products, the advertising of those characteristics will not
mislead the consumer, and is likely to contribute to the development of the sector.
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49. National quality control schemes should be dependent solely on the existence of
intrinsic objective characteristics which give the products the quality required or
which concern the production process required, and not dependent on the origin of the
products or the place of production. Irrespective of whether the quality control
schemes are compulsory or voluntary, access to such schemes must therefore be
granted to all products produced in the Community, irrespective of their origin,
provided that they meet the conditions laid down. Furthermore, in the operation of
such schemes, Member States are required to recognise the results of comparable
controls which have been carried out in other Member States.
50. Where the scheme is restricted to products of a particular origin (and notwithstanding
point 4.1), the scheme itself is contrary to the Treaty, and it is self-evident that the
Commission cannot consider aid for the advertising of such a scheme to be compatible
with the common market. In order to ensure that the necessary information is provided
to the consumer, it is acceptable, and even desirable, for the labels and logos to
contain information about the name and location of the quality control organism which
is responsible for certification and/or control in accordance with the scheme.
51. On condition that a voluntary quality control scheme is open to all interested parties
and without prejudice to other provisions of Community law, aid may be granted for a
scheme which imposes a reference to the respective origin of the product. However,
this reference has to be secondary to the main message of the scheme, in accordance
with point 3.1.1.
4.2.2. Aids for the advertising of products bearing a protected designation of origin or a
protected geographical indication registered by the Community
52. Where an agricultural or other product or a foodstuff possesses particular
characteristics which are due to its geographical origin, it is possible for the producers
of the product or foodstuff to apply, through the competent authorities of the Member
State concerned, for registration at Community level of a protected designation of
origin (PDO) or a protected geographical indication (PGI) in accordance with the
provisions of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection
of geographical indications and designations of origin for agricultural products and
foodstuffs160. The granting of registration means that the Community has recognised
the existence of very close links between the specific qualities of the product
concerned and its geographical origin. In such cases, therefore, the common interest
does not oppose the granting of aid for advertising and advertising which includes a
reference to the origin of the product concerned, provided that the references to origin
correspond exactly to those references which have been registered by the Community.
Similar considerations apply to other designations of origin which are protected under
Community legislation such as wines produced in specified regions in accordance
with Articles 54-58 of Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May on the
common organisation of the market in wine161.
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53. In order to ensure that aid are not being given to individual producers, the
Commission will verify that all producers of the product covered by the PDO, PGI or,
for products outside of the scope of Regulation (EEC) No 2081/92, the other protected
designation of origin are able to benefit from the aid in the same manner. This means
that the advertising measures should relate to the PDO or PGI itself and not to any
label or logo unless all producers of the PDO or PGI are entitled to use the label or
logo in question. Similarly, where for practical reasons, aid is paid to a consortium of
producers, the Commission will seek assurances that the aid will in fact benefit all
producers, whether or not they are members of the consortium.
54. As an alternative to the advertising of individual PDOs or PGIs, a Member State may
wish to finance a campaign for all PDOs or PGIs covering a particular type of product,
or produced in a particular region. In such cases, the Commission will apply the
guidance given in points 4.1 and 4.2 by analogy. In particular, the Commission will
verify that excessive emphasis is not being placed on the national or regional origin of
the PDOs or PGIs, that there is no express or implied claim that the PDOs or PGIs
covered by the campaign are inherently superior to PDOs or PGIs from other Member
States and that there is no disparagement of products from other Member States.
4.2.3. Aid for the advertising of products of organic farming
55. Aid will only be authorised when the products that bear indications referring to
organic farming methods satisfy the requirements of Regulation (EEC) No 2092/91.
All the producers and processors of products of organic farming should be subject to
the system of controls laid down in the Regulation. These controls are to be carried out
by the control authorities authorised by the Member State.
56. Where aid is granted to producers' organisations, the Commission will seek assurances
that all producers are able to benefit from the aid in the same manner, whether or not
they are members of the organisation in question.
57. The Commission will apply the principles set out in this point by analogy to aid for the
advertising of products produced by other environmentally friendly production
schemes, such as integrated production methods.
5. Maximum level of State aid for the advertising of agricultural and other products
58. National aid for the advertising of agricultural and other products, even where they do
not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest,
and even where they may facilitate the development of certain economic activities or
certain regions may interfere with normal trade flows between Member States for a
given agricultural or other product.
59. It is therefore in the public interest that additional guarantees should be sought to
prevent trading conditions being influenced in favour of Member States expending
substantial sums on advertising their own national products to the detriment of those
Member States which, for budgetary or other reasons, have to or want to limit their
expenditure on such advertising.
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60. The Community's attitude towards such national aid should therefore take account of
the sums which the sector itself spends on the measures concerned. It should therefore
be stipulated that, as a general rule, direct aid, from a general purpose government
budget, must not exceed the amount which the sector itself has committed to a given
advertising campaign. Thus, in the case of aid for advertising, the rate of direct aid
should not exceed 50 % and undertakings from the sector will have to contribute at
least 50 % of the cost, either through voluntary contributions or through the collection
of parafiscal levies or compulsory contributions. To take account of the weight of
some of the positive criteria mentioned in point 3.2, the Commission may authorise
the raising of the abovementioned maximum rate of direct aid up to 75 % of the costs
in the case of advertising for products produced by SMEs in areas eligible for support
under Article 87(3)(a) of the Treaty.
61. As far as advertising for fishery products is concerned, the scales and rates of
assistance as contained in Annex III and IV of Regulation (EC) No 2792/1999 apply.
6. Notification and reports
62. In order that the Commission can ensure that the criteria contained in these guidelines
are satisfied, specific procedures are laid down for notifying the aid in question under
Article 88(3) of the Treaty, and for the provision of annual reports.
6.1. Notification
63. Any aid scheme which a Member State plans to introduce and any changes to an
existing scheme must be notified to the Commission in accordance with Article 88(3)
of the Treaty. The information requested in Annex I should be provided. Individual
advertising activities which are conducted outside of the scope of approved schemes
should also be notified to the Commission. The information requested in Annex II
should be provided.
64. In view of the effects which large-scale advertising may have on competition within
the Community, it appears necessary to introduce a requirement for the prior
notification to the Commission of certain types of new advertising activities, including
those which are covered by an existing aid scheme. This individual notification
requirement refers to advertising activities with a common theme which have an
annual budget in excess of EUR 5 million in the Member State concerned and which
involve either the advertising of new quality control schemes or marks or which refer
to the national or regional origin of products.
65. In so far as existing aid within the meaning of Article 1(b), of Council Regulation
(EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of
Article 93 of the EC Treaty162 is concerned, this specific notification requirement
should be considered as a proposal for appropriate measures within the meaning of
Article 88(1) of the Treaty (see point 7.2).
6.2. Annual reports
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66. In accordance with Article 21(1) of Regulation (EC) No 659/1999, Member States are
required to submit to the Commission annual reports on all existing aid schemes. Each
Member State must therefore forward to the Commission, for the first time before 30
June 2003, and thereafter no later than 30 June each following year an annual report
on all aid for the advertising of agricultural and other products granted during the
course of the previous calendar year.
67. The report should be presented in accordance with the guidance set out in point 23.2
of the Community guidelines for State aid in the agricultural sector or in point 3.3 of
the guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture
respectively.
68. The report should include or be accompanied by representative samples of advertising
materials used, including video or audio copies where appropriate.
7. Entry into force Application and proposals for appropriate measures
7.1. Application
69. The Commission will apply these guidelines to new State aid, including pending
notifications from Member States, with effect from 1 January 2002.
70. Unlawful aid within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999 will
be assessed in accordance with the rules and guidelines applicable at the time when
the aid is granted.
7.2. Proposals for appropriate measures
71. In accordance with Article 88(1) of the Treaty, the Commission proposes to Member
States to amend their existing aid schemes relating to aid for advertising and
promotion to conform to these guidelines by 31 December 2001 at the latest.
72. Member States are invited to confirm that they accept these proposals for appropriate
measures in writing by 1 October 2001 at the latest.
73. In the event that a Member State fails to confirm its acceptance in writing before that
date, the Commission will assume that the Member State concerned has accepted
these proposals, unless it explicitly indicates its disagreement in writing.
74. Should a Member State not accept the whole or part of these proposals by that date,
the Commission will proceed in accordance with Article 19(2) of Regulation (EC) No
659/1999.
7.3. Replacement of existing texts
75. The following texts are hereby replaced by these guidelines and appropriate measures:
− Commission communication concerning State involvement in the promotion of
agriculture and fisheries products,
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− framework for national aid for advertising of agricultural products and certain
products not listed in Annex I to the EC Treaty, excluding fishery products.
ANNEX I
EN 12.9.2001 Official Journal of the European Communities C 252/13
ANNEX II
EN C 252/14 Official Journal of the European Communities 12.9.2001
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COMMUNITY GUIDELINES for State aid concerning TSE tests, fallen stock and
slaughterhouse waste
(2002/C 324/02)
I. INTRODUCTION
1. Community legislation introduced in the wake of the bovine spongiform
encephalopathies (BSE) crisis has changed the economics of meat production. For
example, parts of a slaughtered animal which before could be profitably turned into
meat and bonemeal to be sold for feed are now not only often worthless, but have to
be destroyed at extra cost. Community legislation163 now requires the removal of
specified risk material at the slaughterhouse. Compulsory testing of certain cattle for
transmissible spongiform encephalopathies (TSE) is another additional cost factor.
2. As a result, several Member States have notified State aid measures granting aid
towards the costs of TSE tests, for the disposal of fallen stock, and in particular for the
elimination of specified risk material and meat and bonemeal.
3. Several Member States have requested the Commission to look into the possibility of
better harmonisation of costs incurred by farmers and slaughterhouses, for the
elimination of slaughterhouse waste, fallen stock and BSE test costs. They argue that
the current situation, where some slaughterhouses and farmers receive State aid for
covering these costs, while others do not, causes distortions of competition. The issue
has also been raised on the occasion of several meetings of the Agriculture Council in
2001 and 2002.
4. The Commission sent out a questionnaire to all Member States in the summer of 2001,
asking for more specific information relating to State aid granted towards the costs of
dealing with slaughterhouse waste and fallen stock. A similar exercise was undertaken
in relation to BSE test costs.
5. On the basis of the information received, and of the experience gathered with State aid
notifications received since 2001, the Commission presented its findings to Member
States in a meeting on 27 May 2002. Those findings were also presented to the
Standing groups on beef and pigmeat of the Advisory Committee on livestock
products, comprising representatives of producers, the processing and marketing
sector, as well as consumers, on respectively 3 and 18 July 2002. Additional direct
contacts have taken place with sectoral organisations.
6. A draft of these guidelines has been presented to Member States in a meeting on 8
November 2002.
7. The information gathered shows that the different State aid policies followed by
Member States imply a serious risk of distortion of competition. It is, therefore,
necessary to create a more level playing field, while also taking into account the
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importance of the measures in question for the protection of human and animal health,
and for the protection of the environment.
8. Ongoing harmonisation via Community legislation requiring the sector to bear the
costs is slow and likely to remain incomplete for some time.
9. The Commission has therefore decided to clarify and modify in some respects its State
aid policy in relation to TSE test costs, fallen stock and slaughterhouse waste, by
laying down these guidelines.
10. If the economics of animal by-products should change significantly in the future, the
Commission will review the policy set out in these guidelines.
11. The Commission encourages Member States to speed up as much as possible the
provision of sufficient capacities for proper disposal of animal by-products, and to
foster research into their alternative use.
II. SCOPE AND DEFINITIONS
A. Scope and relation to the Community guidelines for State aid in the agriculture sector
12. These guidelines concern State aid towards the costs of TSE tests, fallen stock and
slaughterhouse waste granted to operators active in the production, processing and
marketing of animals and animal products falling within the scope of Annex I to the
Treaty and insofar as Articles 87, 88 and 89 of the Treaty have been declared
applicable to such products.
13. For the purpose of these guidelines, the processing and marketing of an animal or
animal product means an operation the product resulting from which remains an
animal product, for example the slaughter of animals for meat. The processing of
Annex I products into non-Annex I products therefore falls outside the scope of these
guidelines.
14. These guidelines take precedence over the Community guidelines for State aid in the
agriculture sector164 (hereinafter referred to as the agriculture guidelines) in so far as an
issue is expressly covered by these guidelines. The agriculture guidelines remain
applicable on a subsidiary basis.
B. Definitions
15. For the purpose of these guidelines, the following definitions apply:
16. ‘TSE and BSE test costs’ are all costs, including those for test kits, taking,
transporting, testing, storing and destruction of samples necessary for tests undertaken
in accordance with Annex X, Chapter C to Regulation (EC) No 999/2001.
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17. ‘Fallen stock’ are animals which were killed (euthanasia with or without definite
diagnosis) or have died (including stillborn and unborn animals) on a farm or any
premise or during transport, but were not slaughtered for human consumption.
18. ‘Slaughterhouse waste’ is any waste occurring at the level of slaughterhouses, cutting
plants or butchers, including in particular animal by-products covered by categories 1,
2 and 3 of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the
Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for
human consumption165.
19. ‘Specified risk material’ is, from the date referred to in Article 22(1) of Regulation
(EC) No 999/2001, the specified risk materials as designated in Annex V to that as
designated in Annex XI Part A to that Regulation.
20. ‘Disposal’ comprises the collection, transport, storage, transformation to prepare
destruction, destruction and the final disposal of the good to be disposed of.
III. TSE AND BSE TEST COSTS
A. Introduction
21. Since the introduction of compulsory BSE testing of cattle over thirty months, the
Commission has authorised State aid of up to 100 % towards the costs of such tests.
This also applies to aid towards the TSE testing of fallen stock and the recently
introduced obligation to perform random tests on small ruminants, for example.
Several Member States have notified such aid. In all cases notified and authorised, the
aid schemes are of limited duration. The Commission decisions authorising such State
aid have been based on point 11.4 of the agriculture guidelines on aid for combating
animal and plant diseases.
B. Analysis
22. In order to determine its future policy, the Commission has in particular taken into
account the following considerations:
(a) The tests serve the purpose of avoiding the spread of TSE, a disease that is of
particular concern from the point of view of the protection of human health.
(b) There is a risk of distortion of competition arising from different levels of State aid
granted, at least as far as slaughter cattle is concerned. However, most Member States
do currently grant some State aid. Prices for TSE tests continue to vary between
Member States. In order to reduce the risk of distortions of competition which could
be caused by aid granted towards TSE tests for cattle slaughtered for human
consumption, and in order to encourage research towards low-price tests, aid should
be limited to EUR 40, currently roughly the best price available in the Community.
(c) There is concern that making farmers pay for the cost of testing fallen stock could
make some of them try to avoid controls by illegally disposing of carcasses, reducing
the reliability of statistical data, and create health risks.
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(d) As to low-value animals like sheep and goats, TSE tests may cost more than the value
of the animal. Making owners pay for tests could entail the risk that such animals are
marketed without testing, again reducing the availability of data.
(e) For both fallen stock and low-value animals, the risk of distortions of competition
from the granting of aid seems to be lower than in the case of slaughter cattle.
C. Future policy concerning TSE and BSE test costs
23. In order to promote the taking of measures for the protection of animal and human
health, the Commission has decided that it will continue to authorise State aid of up to
100 % towards the costs of TSE tests, following the principles of point 11.4 of the
agriculture guidelines.
24. However, from 1 January 2003, as far as compulsory BSE testing of bovine animals
slaughtered for human consumption is concerned, total direct and indirect public
support, including Community payments, may not be more than EUR 40 per test. The
obligation for testing may be based on Community or national legislation. This
amount refers to the total costs of testing, comprising: test kit, taking, transporting,
testing, storing and destruction of the sample. This amount may be reduced in future,
as test costs fall.
25. State aid towards the costs of TSE tests has to be paid to the operator where the
samples for the tests have to be taken. However, in order to facilitate administration of
such State aid, payment of the aid may be made to laboratories instead, provided that
it can be properly demonstrated that the full amount of State aid paid is passed on to
the operator. In any event, State aid directly or indirectly received by an operator
where the samples for the tests have to be taken must be reflected in correspondingly
lower prices charged by this operator.
IV. FALLEN STOCK
A. Introduction
26. In the past, the Commission has received hardly any notification of State aid Member
States may be granting towards the costs of collecting and disposing of fallen stock.
Due to this absence of notifications, the Commission so far has not had the
opportunity to clearly define its policy towards such aid. In view of the information
received over the past months, it now seems both possible and necessary to establish a
clear policy on how the Commission will deal with such State aid in the future.
B. Analysis
27. 27. In order to determine its future policy, the Commission has in particular taken into
account the following considerations:
(a) Fallen stock is a regular feature of keeping live animals, and therefore part of normal
production costs.
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(b) The ‘polluter pays’ principle set out in Article 174(2) of the Treaty166 establishes a
primary responsibility of producers to take proper care of removal of fallen stock, and
to finance the costs of it.
(c) Granting aid for the elimination of waste may go against the principle applied in
agriculture that aid should only be granted for behaviour, which goes beyond good
agricultural practice. Community legislation, which is part of good agricultural
practice, requires proper disposal of carcasses.
(d) The costs of removing fallen stock can be high, in particular where carcasses of heavy
animals like cattle or horses have to be removed from remote locations.
(e) It is difficult to control what farmers do with carcasses. There is a risk that carcasses
may be disposed of illegally, creating serious health risks.
(f) Where carcasses have to be tested for TSE, their uncontrolled disposal in order to
avoid test costs could have the additional disadvantage that these animals are not
tested, although it may be that precisely these animals should be tested, in order to
ensure sound statistical data on TSE.
(g) The risks of distortions of competition from State aid granted for the removal of fallen
stock is considered relatively low.
(h) State aid should only be accepted for fallen stock occurring at the level of farmers, and
not at any other level, such as slaughterhouses, where control of proper removal is
easier.
(i) In order to facilitate the introduction of new rules for State aid for the costs of
removing and destroying fallen stock, a transitional period of one year seems justified,
during which aid of up to 100 % can be authorised.
C. Future policy concerning fallen stock
28. In order to contribute to the protection of human health and of the environment, the
Commission has decided that Member States may grant State aid of up to 100 % of the
costs of removal (collection and transport) and destruction (storage, transformation,
destruction and final disposal) of fallen stock until 31 December 2003; alternatively,
aid up to an equivalent amount may be granted towards the costs of premiums paid by
farmers for insurance covering the costs of removal and destruction of fallen stock, if
the principles set out in points 32, 33 and 34 are complied with.
29. From 1 January 2004 onwards, Member States may grant State aid of up to 100 % of
costs of removal of fallen stock, which has to be disposed of, and 75 % of the costs of
destruction of such carcasses; alternatively, aid up to an equivalent amount may be
granted towards the costs of premiums paid by farmers for insurance covering the
costs of removal and destruction of fallen stock, if the principles set out in points 32,
33 and 34 are complied with.
30. Alternatively, Member States may grant State aid of up to 100 % for costs of removal
and destruction of carcasses where the aid is financed through fees or through
compulsory contributions destined for the financing of the destruction of such
carcasses, provided that such fees or contributions are limited to and directly imposed
on the meat sector.
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31. Member States may grant State aid of 100 % for the costs of removal and destruction
of fallen stock where there is an obligation to perform TSE tests on the fallen stock
concerned.
32. In all cases, the approval of such State aid is conditional upon the existence of a
consistent programme monitoring and ensuring safe disposal of all fallen stock in the
Member State. State aid for fallen stock may only be granted to farmers. No aid may
be given to operators active in the processing and marketing of such animals.
33. In order to facilitate administration of such State aid, payment of the aid may be made
to economic operators active downstream from the farmer, providing services linked
to the removal and/or destruction of fallen stock, provided that it can be properly
demonstrated that the full amount of State aid paid is passed on to the farmer.
34. Where the choice of the provider of such services is not freely left to the farmer, and
unless it is demonstrated that there is only one possible provider due to the nature or
the legal basis for the provision of a given service, such provider must be chosen and
remunerated according to market principles, in a non-discriminatory way, where
necessary using tendering procedures which are in accordance with Community law,
and in any event using a degree of advertising sufficient to enable the services market
to be opened up to competition and the impartiality of procurement rules to be
reviewed.
35. In cases where fallen stock is directly linked to conservation measures, for instance
where the feeding of endangered or protected species of necrophagous birds with
fallen stock is allowed in accordance with Community rules, Member States need to
make the necessary provisions to ensure that the conservation objectives are still met.
36. For the sake of clarity, the Commission confirms that where animals are culled for
disease reasons on basis of a public order, compensation for the farmer will continue
to be examined and authorised on the basis of point 11.4 of the agriculture guidelines,
if the conditions are fulfilled. In relation to TSE, Article 13(4) of Regulation (EC) No
999/2001 specifies that ‘owners shall be compensated without delay for the loss of the
animals which have been killed or products of animal origin destroyed in accordance
with Article 12(2) and paragraph 1(a) and (c) of this Article’.
V. SLAUGHTERHOUSE WASTE
A. Analysis
37. In order to determine its future policy, the Commission has in particular taken into
account the following considerations:
(a) The removal and destruction of slaughterhouse waste is a major cost factor for
slaughterhouses and cutting plants (and their customers, if they are charged for it).
(b) The polluter pays principle establishes a primary responsibility of producers of waste
to take proper care of its removal, and to finance the costs of it.
(c) The granting of State aid for this can create serious distortions of competition.
(d) Control would normally appear to ensure that slaughterhouse waste is dealt with
properly.
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(e) There is broad agreement amongst most Member States that the costs of the removal
of slaughterhouse waste should be borne by operators responsible for them.
(f) It would therefore seem appropriate to clearly exclude State aid for the cost of the
disposal of slaughterhouse waste, or other operating costs of slaughterhouses.
(g) As to the costs of disposal of specified risk material and meat and bonemeal or of
feed made from it, the Commission has been authorising State aid of up to 100 % for
this for almost two years, allowing the sector to calculate these costs, and gradually
factor them into prices.
(h) A specific solution should be provided for specified risk material and meat and
bonemeal produced before the date of application of these guidelines, which could
not be disposed of so far because of a lack of disposal facilities.
(i) Aid towards the costs of safe and proper storage (but not the destruction) of specified
risk material would seem acceptable, until sufficient destruction capacity is available.
B. Future policy concerning slaughterhouse waste
38. Within the scope of these guidelines, the Commission will not authorise State aid
towards the costs of the disposal of slaughterhouse waste produced after the date of
application of these guidelines.
39. Exceptionally, and in order to allow the meat sector to gradually integrate the higher
costs resulting from the introduction of legislation related to TSEs, the Commission
will authorise State aid of up to 50 % towards costs occurred for the safe disposal of
specified risk material and meat and bonemeal having no further commercial use,
produced in the year 2003.
40. For the same reason, the Commission will authorise State aid of 100 % for the
disposal of specified risk material and meat and bonemeal having no further
commercial use produced before the date of application of these guidelines.
41. In addition, and in order to reduce the risk of unsafe storage of such material, the
Commission will authorise State aid of up to 100 % towards the costs of safe and
proper storage of specified risk material and meat and bonemeal waiting for safe
disposal, until the end of 2004. The Commission will review by mid-2004 whether
this should be prolonged.
42. For the sake of clarity, the Commission confirms that State aid for investments
undertaken in relation with the disposal of slaughterhouse waste will be examined
under the relevant rules applying to investment aid, such as point 4 of the agriculture
guidelines. In relation to TSE, Article 13(4) of Regulation (EC) No 999/2001 provides
that ‘owners shall be compensated without delay for the loss of the animals which
have been killed or products of animal origin destroyed in accordance with Article
12(2) and paragraph 1(a) and (c) of this Article’.
VI. UNLAWFUL STATE AID
A. Introduction
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43. It is also appropriate to clarify the position as to State aid which may have been
unlawfully granted in the past towards TSE and BSE test costs or the disposal of fallen
stock and slaughterhouse waste within the meaning of these guidelines.
44. Unless specifically provided for in points 45, 46 and 47 of these guidelines, unlawful
aid within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999167 will be
assessed in accordance with the rules and guidelines applicable at the time when the
aid has been granted.
B. TSE and BSE tests
45. As to unlawful State aid towards the costs of TSE and BSE tests granted before the
date of application of these guidelines, and without prejudice to compliance with other
provisions of Community law, the Commission will evaluate the compatibility of such
aid in line with point 11.4 of the agriculture guidelines and its practice since 2001 of
accepting such aid of up to 100 %.
C. Fallen stock
46. As to State aid towards fallen stock, the Commission has so far not clearly defined its
policy, notably as to the relation between rules for the fight against diseases, as set out
in point 11.4. of the agriculture guidelines, allowing State aid up to 100 %, on the one
hand, and the application of the polluter pays principle and the rules for aid to waste
treatment on the other hand. Therefore, as to unlawful State aid towards the costs of
the removal and destruction of fallen stock granted at the level of production,
processing and marketing of animals before the date of application of these guidelines,
and without prejudice to compliance with other provisions of Community law, the
Commission will authorise State aid of 100 % towards such costs.
D. Slaughterhouse waste
47. As to State aid for slaughterhouse waste, a series of individual decisions have been
taken by the Commission since January 2001, authorising State aid of up to 100 % for
the cost of disposal of specific risk material, meat and bonemeal, and animal feed
containing such products, which had to be disposed of as a consequence of new
Community legislation on TSEs. These decisions were in particular based on point
11.4 of the agriculture guidelines, taking note of the short-term character of these aids,
and of the need to respect the polluter pays principle in the long run. Exceptionally,
the Commission has accepted that such State aid is also granted to operators other than
those active in the production of live animals, for example slaughterhouses. For
unlawful aid granted before the end of 2002 for comparable costs in relation to new
Community legislation on TSEs, and without prejudice to compliance with other
provisions of Community law, the Commission will apply the same principles.
VII. LEGAL BASIS
48. State aid falling under Article 87(1) of the Treaty which fulfils the criteria set out in
these guidelines can benefit from the derogation provided for by Article 87(3)(c) of
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the Treaty because it facilitates the development of the agricultural sector, and does
not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.
The Commission considers that such aids contributes in particular to the protection of
human and animal health, and to the protection of the environment.
VIII. NOTIFICATION AND REPORTS
49. Notifications and annual reports are to be undertaken in line with the rules set out in
point 23 of the agriculture guidelines.
IX. PERIOD OF APPLICATION AND PROPOSALS FOR APPROPRIATE
MEASURES
A. Application
50. The Commission will apply these guidelines to new State aid, including pending
notifications from Member States, from 1 January 2003.
B. Proposals for appropriate measures
51. In accordance with Article 88(1) of the Treaty, the Commission proposes to Member
States to amend their existing aid schemes relating to State aid covered by these
guidelines to conform to these guidelines by 31 December 2003 at the latest.
52. Member States are invited to confirm that they accept these proposals for appropriate
measures in writing by 31 March 2003 at the latest.
53. In the event that a Member State fails to confirm its acceptance in writing before that
date, the Commission will apply Article 19(2) of Regulation (EC) No 659/1999 and, if
necessary, initiate the proceedings referred to in that provision.
C. Expiry
54. These guidelines shall apply until 31 December 2013. After consulting the Member
States, the Commission may amend them before that date on the basis of important
competition policy considerations, or agricultural of human and animal health policy
considerations, or in order to take account of other Community policies or
international commitments.
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IRÁNYMUTATÁS A HALÁSZAT ÉS AKVAKULTÚRA SZÁMÁRA NYÚJTOTT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS VIZSGÁLATÁHOZ
(2001/C 19/05)
BEVEZETÉS
Az Európai Közösség egyik alapelve a szabad és torzulásoktól mentes verseny fenntartása. Az
állami támogatásra vonatkozó közösségi politika a szabad versenyre, az erőforrások hatékony
elosztására és a közösségi piac egységességének biztosítására irányul. Következésképpen, a
közös piac megalapítása óta a Bizottság mindenkor különös éberséget tanúsít ezen a területen.
Habár az EK-Szerződés 36. cikke megállapítja, hogy a versenyszabályokat a halászati
termékek előállítására és kereskedelemére csak a Tanács által meghatározott mértékben kell
alkalmazni, a piac közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet168 32. cikke előírja
az állami támogatás szabályainak a halászati termékek előállítására és kereskedelmére való
alkalmazását. Ezen túlmenően, a halászati ágazatnak nyújtott közösségi szerkezeti
támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló
2792/1999/EK tanácsi rendelet169 kimondja, hogy az EK-Szerződés 87–89. cikke vonatkozik a
tagállamok által az ennek az ágazatnak a támogatása érdekében nyújtott támogatásra.
A közös halászati politika célja, hogy megteremtse a szükséges feltételeket a halászati
erőforrások ésszerű és felelős hasznosításának fenntartható alapokon való biztosításához. A
piaci rendtartás stabilizálja az árakat és egyesíti a közösségi piacot. A halászatra vonatkozó
közösségi szabályok a rendelkezésre álló halállomány megőrzését és lehető legjobb
felhasználását írják elő.
A többéves orientációs programok korlátozásokat állapítanak meg a nemzeti halászflották
méretével kapcsolatosan azzal a célkitűzéssel, hogy egyensúlyt hozzanak létre a
halállományok és azok hasznosítása között.
A Halászati Orientációs Alap Pénzügyi Eszköze — a Közösség egyik strukturális alapja —
pénzügyi támogatást biztosít a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához
szükséges szerkezeti átalakításokhoz.
Az állami támogatás csak akkor indokolt, ha megfelel mind a verseny-, mind pedig a halászati
politika célkitűzéseinek.
A strukturális alapok tevékenységeire vonatkozó rendeletek is azt állapítják meg, hogy ezeket
a tevékenységeket a közösségi versenyszabályoknak megfelelően kell végezni.
A komoly biológiai korlátozások mellett a halászati erőforrások ésszerű és felelős
hasznosításának biztosítására irányuló alapvető igény különös körültekintéssel jár együtt a
halászati ágazat számára nyújtott állami támogatással kapcsolatban. A közösségi
támogatáshoz meghatározott rendszerektől eltérő bármely állami támogatást alaposan
tanulmányozni kell és csak akkor lehet elfogadni, ha bizonyítható, hogy az nem járul hozzá a
halászati kapacitás fenntartásához vagy fejlesztéséhez, amennyiben egy halászatban
többletkapacitás mutatkozik, valamint hogy a biológiai sokféleség csökkenéséhez sem járul
hozzá.
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HL L 17. szám, 2000.01.21., 22. o.
HL L 337. szám, 1999.12.30., 10. o.
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A Bizottság e keretek között szándékozik foglalkozni az EK-Szerződés 87. cikkének (2) és (3)
bekezdésében és annak végrehajtó okirataiban előírt, az állami támogatás közös piaccal való
összeegyeztethetetlenségének elvétől (az EK-Szerződés 88. cikkének (1) bekezdése) való
eltéréssel.
A közös piac megfelelő működésének biztosítása, valamint a közös halászati politika
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottság szükségesnek véli, hogy az EKSzerződés 88. cikkének (1) bekezdése alapján azt javasolja a tagállamoknak, hogy az ezekben
az iránymutatásokban megállapított feltételeket alkalmazzák a halászatra irányuló, a Bizottság
által már engedélyezett, meglévő támogatási rendszereikre.
A közös halászati politika fejlődésének eredményeként, nevezetesen a 2792/1999/EK rendelet
elfogadásán keresztül, ezek az iránymutatások lépnek az 1997-ben közzétett korábbi
iránymutatások170 helyébe.
A Bizottság továbbra is egyszerűsíti vagy módosítja ezeket az iránymutatásokat, amint
tapasztalatokat szerez az állami támogatások jegyzékének rendszeres vizsgálata során,
valamint összhangban a közös halászati politika fejlődésével.
1.

HATÁSKÖR ÉS ÁLTALÁNOS ELVEK

1.1.

Hatáskör
Ezek az iránymutatások kapcsolódnak mindazon intézkedésekhez, amelyek az EKSzerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásnak minősülnek, beleértve
a bármely formájú, bármilyen pénzügyi előnnyel járó intézkedéseket, akár közvetve,
akár közvetlenül fedezik azokat a (nemzeti, regionális, tartományi, megyei vagy helyi)
közigazgatási szervek költségvetéseiből vagy egyéb állami erőforrásokból. A
következők például támogatásnak tekintendők: tőkeátutalás, csökkentett kamatú
kölcsönök, kamattámogatások, bizonyos mértékű állami részesedés a vállalkozások
tőkéjében, különleges illetékekből vagy nem kincstári összegekből fedezett
támogatások, banki kölcsönökkel szemben állami biztosíték formájában nyújtott
támogatások, a közterhek vagy adók csökkentése vagy az ezek alóli mentesítés,
beleértve a gyorsított értékcsökkenést és a szociális járulékok csökkentését is.
Ezek az iránymutatások az egész halászati ágazatra vonatkoznak, valamint
foglalkoznak az élővízi erőforrások és az akvakultúra hasznosításával, beleértve a
termelési eszközöket, az eredményezett termékek feldolgozását és értékesítését, de
kizárva a szabadidős és sporthalászatot, amely nem ját együtt halászati termékek
eladásával.

1.2.

Általános elvek
Állami támogatás csak akkor nyújtható, ha az összhangban van a közös halászati
politika célkitűzéseivel.

170

HL C 100. szám, 1997.03.27., 12. o.
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A támogatás hatását tekintve nem lehet védő jellegű; arra kell szolgálnia, hogy olyan
módon segítse elő a halászati termékek termelésének és értékesítésének ésszerűsítését
és hatékonyságát, amely ösztönzi és felgyorsítja az iparág alkalmazkodását a fennálló
helyzethez, különösen a szűkös halászati erőforrások tekintetében.
Ezen támogatásoknak hosszantartó javulást kell eredményezniük, hogy az iparág végül
kizárólag a piaci jövedelmekből tudjon fejlődni. Ezért futamidejüket a kívánt
fejlesztésekhez és átalakításokhoz szükséges időre kell korlátozni.
Következésképpen a következő elveket kell alkalmazni:
— Az állami támogatás nem gátolhatja a közös halászati politika szabályainak
alkalmazását. Különösen a halászati termékeknek a Közösségen belüli kiviteléhez
és kereskedelméhez nyújtott támogatás összeegyeztethetetlen a közös piaccal.
— A szerkezeti politikára vonatkozóan közösségi rendelkezéseket fogadtak el a
közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
Ha a rendelkezésre álló közösségi alapok nem elegendők az ilyen támogatásra
alkalmas intézkedések részfinanszírozásának fedezésére, adott esetben az állami
támogatás teljes mértékét növelni lehet a közösségi részfinanszírozás mértékével,
feltéve, hogy ez nem haladja meg a közösségi szabályok alapján megállapított
támogatás teljes mértékét.
Az ezt a teljes mértéket meghaladó állami támogatást csak az alábbi külön
rendelkezéseknek megfelelően engedélyezik.
— Működési támogatásként összeegyeztethetetlen a közös piaccal az olyan állami
támogatás, amely nem jár semmilyen kötelezettséggel a kedvezményezettre
nézve, valamint amelynek az a célja, hogy javítsa a vállalkozások helyzetét és
növelje üzleti likviditásukat, vagy amelyet a termelt vagy értékesített mennyiség,
a termékárak, a termelt egységek vagy a termelési eszközök alapján számítanak
ki, és amely azzal a hatással jár, hogy csökkenti a kedvezményezett termelési
költségeit vagy javítja annak jövedelmét.
1.3.

A támogatási rendszerek vizsgálatát a támogatás teljes összegének tekintetében
kifejezett értékekre alapozzák. Figyelembe veszik azonban az összes olyan tényezőt,
amely lehetővé teszi a kedvezményezett tényleges előnyének az értékelését.
Az állami támogatási rendszerek értékelése során figyelembe veszik mindazon
intézkedések halmozott hatását a kedvezményezettre, amelyek az állami hatóságok
által a közösségi, nemzeti, regionális vagy helyi jog alapján megadott támogatási
elemet tartalmaznak, különösen azokat, amelyek a regionális fejlesztés elősegítését
célozzák.

1.4.

Az eredetükre való tekintet nélkül bizonyos halászati és akvakultúra-termékekre
kivetett meghatározott összegekből, különösen a nem kincstári összegekből fedezett
támogatási rendszerek összeegyeztethetőnek tekinthetők, amennyiben a támogatási
rendszer egyaránt kedvez a hazai és a behozott termékeknek.
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1.5.

Ebben az ágazatban nem alkalmazzák a nemzeti regionális támogatásról szóló
iránymutatásokat171. A halászati ágazatot magában foglaló regionális támogatási
rendszerek összetevőit ezen iránymutatásoknak az alapján vizsgálják.

1.6.

Mivel a közös halászati politika miatt az egyes vállalatok vagy termékek javát
szolgáló, bármilyen összegű támogatás torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a
tagállamok közötti kereskedelmet, az úgynevezett de minimis szabályt172 nem
alkalmazzák a halászati és az akvakultúra-ágazattal kapcsolatos kiadásokra.

2.

A KÜLÖNBÖZŐ TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ELEMZÉSE

2.1.

Általános jellegű támogatás
2.1.1.

A következő pontokban megállapított feltételek alapján a támogatás
összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben az összege nem haladja meg a
támogatás céljának eléréséhez szigorúan szükséges összeget, valamint ha a
támogatás korlátozott időtartamú. Az ebben a részben említett valamennyi
támogatási típus esetében a támogatás mértéke támogatási egyenértékben
nem haladhatja meg a 2792/1999/EK rendelet IV. melléklete alapján
engedélyezett nemzeti és közösségi támogatások teljes mértékét.

2.1.2.

Képzéshez és tanácsadói szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
2.1.2.1. A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a halászati
ágazatban dolgozó személyek műszaki és gazdasági képzéséhez
nyújtott támogatás, valamint az új technológiákra vonatkozó
tanácsadói szolgáltatásokhoz és a műszaki vagy gazdasági
segítséghez nyújtott támogatás, feltéve, hogy az kizárólag a
kedvezményezettek ismereteinek fejlesztésére irányul, hogy ezáltal
segítse tevékenységeik hatékonyságának javítását, valamint hogy
elősegítse a halászati erőforrások megőrzésének tudatosítását. Ennek
a támogatásnak objektívan meghatározott feltételek mellett
elérhetőnek kell lennie valamennyi érintett személy számára.
Ezen a területen az állami támogatásról szóló vonatkozó bizottsági
iránymutatásokat kell alkalmazni.
2.1.2.2. Vállalatok számára tanácsadás formájában nyújtott támogatás
A közös piaccal elvben összeegyeztethető az a támogatás, amelynek
célja a vállalkozások felszereléseinek jobb felhasználásához, és
különösen a pénzügyi és műszaki irányítással és az
adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
feltéve, hogy a vonatkozó tanácsadás nem folyamatos vagy
időszakos tevékenység, és nincsen kapcsolatban a vállalkozás
szokásos működési kiadásaival.

171
172

HL C 74. szám, 1998.02.10., 9. o.
Bizottsági közleménye az állami támogatás de minimis szabályáról (HL C 68. szám, 1996.03.06., 6. o.).
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2.1.3.

Kutatáshoz és kísérleti halászathoz nyújtott támogatás
2.1.3.1. A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők a kutatás
elősegítéséhez nyújtott támogatási rendszerek azzal a feltétellel,
hogy eleget tesznek a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami
támogatásokra vonatkozó közösségi rendnek.173
2.1.3.2. Nyújtható támogatás kísérleti halászati projektekhez feltéve, hogy
azok célja a halászati erőforrások megőrzése, valamint hogy
szelektívebb technológiákat alkalmaznak.

2.1.4.

Termék promócióhoz és reklámozáshoz nyújtott támogatás
2.1.4.1. A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a termék
promócióhoz és a reklámozáshoz nyújtott támogatás, feltéve, hogy:
a) az egy teljes szektort, terméket vagy termékcsoportot érint
olymódon, hogy nem egy vagy több meghatározott vállalkozás
termékeit reklámozza;
b) az a mezőgazdasági és halászati termékek reklámozásában való
állami részvételről szóló bizottsági közlemény174 alapján
összeegyeztethető az EK-Szerződés 28. cikkével;
c) a megadás feltételei összehasonlíthatók a 2792/1999/EK
rendelet 14. cikkében, valamint III. mellékletének 3. pontjában
megállapított feltételekkel, és legalább ugyanolyan szigorúak.

2.1.4.2. Abban az esetben, ha a termék hivatalos elismerését a 2081/92/EGK rendelet
alapján adták meg, a támogatás attól az időponttól jóváhagyható, amikor a nevet
bevezették az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt nyilvántartásba.
2.1.5.

Új felvevőpiacok létrejöttének előmozdításához nyújtott támogatás
A halászati és akvakultúra-termékek új felvevőpiacainak kereséséhez és
létrejöttük előmozdításához nyújtott támogatás a közös piaccal
összeegyeztethetőnek tekinthető, feltéve, hogy az eleget tesz a 2792/1999/EK
rendeletben megállapított feltételeknek és összeegyeztethető az EK-Szerződés
28. cikkével.

2.2.

Tengeri halászathoz nyújtott támogatás
2.2.1.

Halászhajók végleges kivonásához nyújtott támogatás
A közös piaccal összeegyeztethető a halászhajók végleges kivonásárához
nyújtott olyan támogatás, amely nem kapcsolatos új hajók építésével vagy
megvásárlásával, feltéve, hogy a közösségi támogatásra való jogosultságra
nézve eleget tesz a 2792/1999/EK rendelet követelményeinek.

173
174

HL C 45. szám, 1996.02.17., 5. o.
HL C 272. szám, 1986.10.28., 3. o.
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A halászhajók fejlődő országok számára való végleges átadásához nyújtott
támogatásnak összhangban kell lennie a fejlesztési együttműködés
területének a 2792/1999/EK rendeletben előírt célkitűzéseivel.
A 2792/1999/EK rendelet követelményeitől eltérő feltételek mellett a
halászhajók végleges kivonásához nyújtott támogatási rendszereket eseti
alapon vizsgálják. Bármely ilyen rendszernek korlátozott időtartamúnak kell
lennie.
2.2.2.

A halászat átmeneti beszüntetéséhez nyújtott támogatás
A halászat átmeneti beszüntetéséhez nyújtott támogatás összeegyeztethetőnek
tekinthető, ha az a célja, hogy a 2792/1999/EK rendelet 16. cikkében
megállapított körülmények között bevezetett átmeneti beszüntetési
intézkedéshez társuló jövedelemveszteség egy részét kiegyenlítse.
A 2792/1999/EK rendelet 12. cikkének (6) bekezdésében megállapítottak
szerint a vízi erőforrások védelmére irányuló tervek keretében a halászati
tevékenységek átmeneti beszüntetését célzó, halászokra vonatkozó
kapcsolódó szociális intézkedések összeegyeztethetőnek tekinthetők, feltéve,
hogy a Bizottságot értesítik az érintett tervről, amelynek tartalmaznia kell
pontos és mérhető célkitűzéseket, valamint időbeli keretet. Bizonyítékot kell
szolgáltatni a terv szociális hatásairól, valamint indokolni kell a rendes
társadalombiztosítási rendszeren túllépő különleges intézkedéseket. A
halászok kizárólag azok a személyek, akik működő tengerjáró halászhajó
fedélzetén főállásban dolgoznak.
Mindkét fenti esetben nyújtható támogatás a hajó tulajdonosának is a
társadalombiztosítási költségek kiegyenlítéséhez.
Az ilyen támogatásról tudományos és — szükség esetén — gazdasági
indokolást is kell csatolni a Bizottságnak szóló értesítéshez. Az intézkedések
nem léphetnek túl azon, ami a kitűzött célok eléréséhez szigorúan szükséges,
valamint korlátozott időtartamúnak kell lenniük. A túlkompenzálást el kell
kerülni.
Nem engedélyezett a halászati tevékenységek korlátozására irányuló olyan
támogatás, amelyet azért vezetnek be, hogy a közösségi halászflottára
irányuló többéves orientációs programok alapján érjék el a halászati
tevékenység célzott csökkentését.

2.2.3.

Flottára irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás
2.2.3.

A 2792/1999/EK rendelet 6., 7., 9. és 10. cikkének követelményeitől,
valamint a III. mellékletétől (1.3. pont) függően a közös piaccal
összeegyeztethetőnek tekinthető az új halászhajók építésére irányuló
támogatás, feltéve, hogy az állami támogatás összege támogatási
egyenértékben nem haladja meg az említett rendelet IV.
mellékletében rögzített nemzeti és közösségi támogatások teljes
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mértékét. Hajógyárak számára halászhajók építéséhez támogatás
nem nyújtható.
2.2.3.2. A 2792/1999/EK rendelet 6., 7., 9. és 10. cikkének követelményeitől,
valamint a III. mellékletétől (1.4. pont) függően a közös piaccal
összeegyeztethetőnek tekinthető az üzembe helyezett hajók
korszerűsítésére irányuló támogatás, feltéve, hogy az állami
támogatás összege támogatási egyenértékben nem haladja meg az
említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és közösségi
támogatások teljes mértékét.
2.2.3.3. Csak akkor tekintik a közös piaccal összeegyeztethetőnek a használt
hajók vásárlására irányuló támogatást, ha az eleget tesz valamennyi
alábbi követelménynek:
a) a hajók még legalább 10 évig használhatók halászatra és a
vásárlás idején legfeljebb 20 évesek;
b) az a célja, hogy lehetővé tegye a tengeri halászok számára a
hajókban résztulajdon szerzését vagy a teljesen károsult hajók
pótlását;
c) a támogatás mértéke támogatási egyenértékben nem haladja meg
a hajó tényleges beszerzési árának 20%-át.
A hajóépítéshez, korszerűsítéséhez vagy ugyanazon hajó korábbi
megvásárlásához 10 évnél régebben nyújtott támogatást az eltelt
idővel arányosan térítik meg. A tagállamok azonban lemondhatnak
erről a megtérítésről, amennyiben a vásárló cserében megfelel a
támogatásra való minősülés feltételeinek és vállalja a támogatás
korábbi kedvezményezettjének jogait és kötelezettségeit. A
támogatás halmozása nem engedélyezett.
A 3.3. pontban említett éves jelentés tartalmaz egy felsorolást a
használt hajók megvásárlására adott valamennyi egyéni
támogatásról.
2.2.3.4. A 2792/1999/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének d) pontja
alapján a 35 évesnél fiatalabb halászok számára adható prémium
mellett a 2.3.3.3. pontban hivatkozott támogatás nyújtható az említett
cikkben, valamint az ugyanazon rendelet 12. cikke (4) bekezdésének
f) pontjában megállapított feltételek mellett.
Az e rendszer alapján nyújtott valamennyi egyéni támogatás
felsorolását belefoglalják a 3.3. pontban említett éves jelentésbe.
2.2.4.

Nehéz helyzetben lévő cégek megmentéséhez és szerkezetátalakításához
nyújtott támogatás
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A nehéz helyzetben lévő cégek megmentését és szerkezetátalakítását célzó
támogatást a vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához
nyújtott támogatásra vonatkozó iránymutatásoknak175 megfelelően értékelik.
Csak akkor nyújtható az olyan cégek szerkezetátalakítását célzó támogatás,
amelyek fő foglakozása a tengeri halászat, ha a flottakapacitás csökkentéséről
a Bizottsághoz tervet nyújtottak be.
2.2.5.

Vegyesvállalatok létrehozásához nyújtott támogatás
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a vegyesvállalatok
létrehozásához nyújtott támogatás, ha eleget tesz a közösségi szabályok
követelményeinek (a 2792/1999/EK rendelet 8. cikke és III. melléklete),
feltéve, hogy az állami támogatás mértéke támogatási egyenértékben nem
haladja meg az említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és
közösségi támogatások teljes mértékét.

2.2.6.

Halászati tevékenységek irányításának javításához és ellenőrzéséhez nyújtott
támogatás
Az eseti alapon végzett vizsgálattól függően a közös piaccal
összeegyeztethetőnek tekinthető, ha egy tagállam olyan intézkedéseket fogad
el, amelyek célja a halászati tevékenységek irányításának és ellenőrzésének
javítása, és amelyek meghaladják a vonatkozó közösségi rendelet által előírt
minimumkövetelményeket. A támogatás nem haladhatja meg a kitűzött célok
eléréséhez szigorúan szükséges mértéket és legfeljebb három évre szólhat. A
túlkompenzálást el kell kerülni.

2.3.

A halászati ágazatban a feldolgozáshoz és az értékesítéshez nyújtott támogatás
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a halászati termékek feldolgozásába
és értékesítésébe való beruházáshoz nyújtott támogatás, feltéve, hogy:
a) nyújtásának feltételei összehasonlíthatók a 2792/1999/EK rendelet III.
mellékletében (2.4. pont) megállapított feltételekkel és legalább olyan szigorúak;
b) az állami támogatás összege támogatási egyenértékben nem haladja meg az
említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és közösségi támogatások
teljes mértékét.

2.4.

Kikötői létesítményekhez nyújtott támogatás
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a halászati kikötői létesítményekhez
nyújtott támogatás, amelynek célja a kikötési műveletek segítése és a halászhajók
ellátásának biztosítása, feltéve, hogy:
a) nyújtásának feltételei összehasonlíthatók a 2792/1999/EK rendelet III.
mellékletében (2.3. pont) megállapított feltételekkel és legalább olyan szigorúak;
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b) az állami támogatás összege támogatási egyenértékben nem haladja meg az
említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és közösségi támogatások
teljes mértékét.
Kikötők számára halászhajók építéséhez támogatás nem nyújtható.
2.5.

Vízi erőforrások védelme és növelése
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a parti vizek vízi erőforrásainak
védelméhez és növeléséhez nyújtott támogatás, feltéve, hogy:
a) nyújtásának feltételei összehasonlíthatók a 2792/1999/EK rendelet III.
mellékletében (2.1. pont) megállapított feltételekkel és legalább olyan szigorúak;
b) az állami támogatás összege támogatási egyenértékben nem haladja meg az
említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és közösségi támogatások
teljes mértékét.
Összeegyeztethetőnek tekinthető a tengervíz halakkal történő újratelepítésével.

2.6.

Termelői szövetségeknek nyújtott támogatás
A 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésében megállapított feltételek alapján
engedélyezhető a közösségi joganyag alapján elismert termelői szervezetek
működésének kialakításához és elősegítéséhez nyújtott támogatás.
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az arra irányuló támogatás, hogy a
közösségi joganyag alapján elismert termelői szervezeteken kívüli termelői csoportok
vagy szövetségek tevékenységét javítsák vagy elősegítsék, feltéve, hogy a támogatás
formája ugyanaz és ugyanazon feltételeknek felel meg, mint amit az ilyen elismert
szervezetek számára nyújtanak, valamint mértéke nem haladja meg az utóbbiak
számára nyújtott támogatás mértékének 80%-át.
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a szakma vagy a 2792/1999/EK
rendelet 15. cikkében említett szervezetek tagjai által végrehajtott intézkedésekhez
nyújtott támogatás, feltéve, hogy eleget tesz e rendelet 15. cikke (2) és (3) bekezdése
követelményeinek.

2.7.

Akvakultúra és édesvízi halászat
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az akvakultúrára és a kereskedelmi
édesvízi halászatra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ivadékhal-telepítés,
halakkal történő újratelepítés és a vízi utak és tavak kiépítése/fejlesztése), feltéve,
hogy:
— nyújtásának feltételei összehasonlíthatók a 2792/1999/EK rendelet 13.cikkében és
annak III. mellékletében megállapított feltételekkel és legalább olyan szigorúak;
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— az állami támogatás összege támogatási egyenértékben nem haladja meg az
említett rendelet IV. mellékletében rögzített nemzeti és közösségi támogatások
teljes mértékét.
2.8.

Támogatás az állategészségügyi és az egészségügyi területen
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az állategészségügyi és az
egészségvédelmi területen nyújtott támogatás (pl. állatorvosi díjak, egészségügyi
ellenőrzések, tesztek, szűrések, megelőző kezelések, gyógyszerek, járványkitöréseket
követő felszámoló tevékenység), feltéve, hogy vannak olyan nemzeti vagy közösségi
rendelkezések, amelyek azt mutatják, hogy az illetékes állami hatóság foglalkozik a
kérdéses járvánnyal vagy felszámoló kampány szervezése útján, különösen
kártérítéssel járó kötelező rendszer formájában, vagy — első lépésként — egy korai
figyelmeztető rendszer bevezetésével, amelyet lehetőség szerint támogatási
ösztönzőkkel kombinálnak a magánszemélyek arra való ösztönzése érdekében, hogy
önkéntes alapon vegyenek részt a megelőző intézkedésekben.
Ez biztosítja azt, hogy csak a köz érdekében álló fellépés, nevezetesen a fertőzés
veszélyének figyelembe vétele, ad alapot a támogatáshoz, kizárva az olyan eseteket,
ahol a vezetőknek maguknak kell a cég működésével járó rendes kockázatokért viselni
a felelősséget.
A támogatási intézkedéseknek céljaiktól függően megelőzőnek, kompenzációsnak
vagy vegyesnek kell lenniük és meg kell felelniük az állategészségügyi kiadásokról
szóló 90/424/EK tanácsi határozatban176 az állatbetegségek elleni védekezéssel
kapcsolatosan alkalmazott elveknek.

2.9.

Különleges esetek
2.9.1.

Közfeladatokat ellátó vállalkozások
Ezek az iránymutatások vonatkoznak a teljesen vagy részben köztulajdonban
lévő halászati vállalkozásokra.

2.9.2.

Jövedelemtámogatás
A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a halászati és az
akvakultúra-ágazatban a munkavállalók, valamint a halászati és akvakultúratermékek feldolgozásában és értékesítésében foglalkoztatott munkavállalók
számára nyújtott jövedelemtámogatás, feltéve, hogy az a kapacitás
kiigazításához vagy csökkentéséhez, vagy pedig eseti alapon értékelendő,
rendkívüli körülményekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági kisérő
intézkedések részét alkotja.
A tevékenység átmeneti beszüntetése esetén a 2.2.2. pontban rögzített
feltételeket kell alkalmazni.
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A közös piaccal összeegyeztethető a halászoknak nyújtott korai nyugdíjazási
támogatás és az egyéni átalányösszegű prémium, feltéve, hogy azok eleget
tesznek a 2792/1999/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdése a), b) és c)
pontjának. A 12. cikkben megállapítottaktól eltérő feltételek melletti
támogatást eseti alapon értékelik.
2.9.3.

Természeti csapások vagy rendkívüli események által okozott károk
helyreállításához nyújtott támogatás
Az EK-Szerződés 87. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően, a
természeti csapások vagy rendkívüli események által okozott kár
helyreállítására nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek
tekintendő. Amint bizonyítják a természeti csapás vagy rendkívüli esemény
bekövetkezését, az anyagi kár kompenzálása érdekében akár 100%-os
támogatás is engedélyezett.
A kompenzációt általában az egyéni kedvezményezett szintjén kell
kiszámítani és a túlkompenzálást el kell kerülni. A biztosítási rendszer
alapján kapott összegeket vagy a kedvezményezettnél fel nem merülő rendes
költségeket le kell vonni.
A rendes kereskedelmi biztosítási szerződéssel fedezhető vagy a szokásos
vállalati kockázatot jelentő károk nem nyújtanak alapot a támogatáshoz.
Bármely kompenzációt a vonatkozó eseménytől számított három éven belül
kell nyújtani.
Ha a Bizottság egy természeti csapás tekintetében jóváhagy egy általános
támogatási rendszert, a tagállamokat felkérik, hogy tájékoztassák a
Bizottságot arról, hogy a természeti csapást követően szándékukban áll ezt a
támogatást nyújtani. A rendkívüli esemény által okozott kár helyreállítására
nyújtott támogatás esetén a tagállamoknak valamennyi támogatási
szándékukról értesítést kell benyújtani.

2.9.4.

Biztosítási díjelőlegek
A rendkívüli események vagy természeti csapások által okozott veszteségi
kockázatok fedezésére a biztosítási díjelőleg költségeinek akár 80%-a is
elfogadható támogatásként.
A biztosítási díjelőlegek kifizetésére irányuló támogatás nem minősülhet a
biztosítási szolgáltatások belső piaci működésének akadályaként és nem
gátolhatja ennek fejlődését. Ez a helyzet állna fenn például, ha a biztosítás
nyújtásának lehetőségét egyetlen társaságra vagy társasági csoportra
korlátoznák, vagy ha kikötnék, hogy a biztosítási szerződést az érintett
tagállamban létesített társaságnál kell megkötni.

2.9.5.

A legkülső régiók
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A legkülső régiók igényeinek kielégítésére irányuló támogatást eseti alapon
értékelik, tekintettel az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére és az
érintett intézkedések összeegyeztethetőségére a közös halászati politika
célkitűzéseivel és a versennyel kapcsolatos intézkedések lehetséges hatásaival
ezen régiókban, valamint a Közösség többi részében.
2.9.6.

Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás
A foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást a foglalkoztatáshoz nyújtott
támogatásra vonatkozó közösségi iránymutatásoknak177 megfelelően
értékelik.

3.

ELJÁRÁSI ÜGYEK

3.1.

Ezen iránymutatások végrehajtása fegyelmet feltételez elő mind a tagállamok
hatóságai, mind pedig a Bizottság részéről, különösen az értesítés nyújtására irányuló
formális kötelezettségek és az ezekre a célokra megállapított határidők tekintetében.
A Bizottság emlékezteti a tagállamokat azon kötelezettségükre, hogy az EK-Szerződés
88. cikke (3) bekezdésének megfelelően a tervezési szakaszban az értékeléshez
szükséges valamennyi adatot mellékelve értesítést küldjenek a támogatási
rendszerekről.
A támogatási rendszerek vizsgálatának felgyorsítása érdekében a tagállamoknak azt
tanácsolják, hogy töltsék ki az I. mellékletben található formanyomtatványt.
A 2792/1999/EK rendelet 19. cikkének megfelelően a tagállamoknak valamennyi
állami projektről értesíteniük kell a Bizottságot, azokat is beleértve, amelyek
közösségi társfinanszírozást élveznek.
Amennyiben egy támogatást előzetes értesítés vagy a Bizottságnak a rendszer
tervezetéről való állásfoglalása nélkül nyújtanak be, a Bizottság az EK-Szerződés
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK
rendelet178 11. cikke alapján olyan határozatot fogadhat el, amely előírja a tagállam
számára a szabályellenesen kifizetett támogatások átmeneti behajtását. Ha egy
jogellenes támogatás esetén elutasító határozatot hoznak, az érintett tagállam számára
előírják, hogy az említett rendelet 14. cikkében megállapított feltételek alapján hajtsa
be a támogatást a kedvezményezettől.
A jogellenesen nyújtott támogatásnak az EMOGA Garancia Részlege által
finanszírozott tevékenységekre gyakorolt hatása tekintetében, a számlaelszámolás
során figyelembe vesznek bármely következményt a Garancia Részleg által
finanszírozott kiadásoknál.

3.2.

177
178

A megfelelő intézkedésekre irányuló javaslatok

HL C 334. szám, 1995.12.12., 4. o.
HL L 83. szám, 1999.03.27., 1. o.
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Az EK-Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság azt javasolja,
hogy a tagállamok legkésőbb 2001. július 1-jéig módosítsák a halászati ágazatban
nyújtott támogatásokra vonatkozó meglévő támogatási rendszereiket, hogy azok
megfeleljenek ezeknek az iránymutatásoknak.
A tagállamokat felkérik annak megerősítésére, hogy legkésőbb 2001. március 1-jéig
írásban elfogadják ezeket a megfelelő intézkedésekre irányuló javaslatokat.
Abban az esetben, ha egy tagállam az említett időpontig nem erősíti meg írásban
elfogadását, a Bizottság feltételezi, hogy az érintett tagállam elfogadta ezeket a
javaslatokat, hacsak írásban kifejezetten nem jelzi véleményeltérését.
Amennyiben egy tagállam az említett időpontig részben vagy egészben nem fogadja el
ezeket a javaslatokat, a Bizottság a 659/1999/EK rendelet 19. cikkének megfelelően
jár el.
3.3.

Éves jelentés
A 659/1999/EK rendelet 21. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a Bizottsághoz éves
jelentést kell benyújtaniuk valamennyi meglévő támogatási rendszerről vagy egy
jóváhagyott támogatási rendszeren kívül nyújtott egyéni támogatásról, amely esetében
semmilyen meghatározott jelentéstételi kötelezettséget nem rendeltek el feltételes
határozatban. Az éves jelentésnek a II. mellékletben található formanyomtatványon
jelzettek szerint tartalmaznia kell az összes vonatkozó információt.
A tagállamokat a vonatkozó HOPE bizottsági rendeletben előírtak szerint számadatok
továbbítására is felkérik.

3.4.

Hatálybalépés
A Bizottság ezeket az iránymutatásokat 2001. január 1-jei hatállyal alkalmazza azokra
az állami támogatásokra, amelyekről ekkor vagy ezt az időpontot követően
értesítették.
A 659/1999/EK rendelet 1. cikkének f) pontja értelmében való „jogellenes támogatást”
a támogatás nyújtásának idejében hatályos iránymutatásoknak megfelelően értékelik.

I. MELLÉKLET
Az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés alapján nyújtandó
információk
1.

Tagállam.
1.1. A rendszer és a végrehajtás tekintetében törvényes felelősséggel rendelkező
minisztérium vagy egyéb közigazgatási testület.
1.2. Regionális hatóság.
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1.3. Egyéb.
2.

A támogatási rendszer címe.

3.

Jogi alap (mellékelje a jogi alap másolatát vagy a jogi alap tervezetét, amennyiben az
értesítés idejében rendelkezésére áll).

4.

Ez egy új rendszer: igen/nem.
4.1. Ha a támogatási rendszer egy meglévő rendszer helyébe lép vagy azt módosítja,
vagy ha a rendszert a Bizottság már engedélyezte, hivatkozzon a bizottsági
támogatási számra, valamint a Bizottság határozatára, és határozza meg pontosan,
mely szabályok és feltételek változnak meg.

5.

Ha ennek a rendszernek társfinanszírozója egy közösségi strukturális alap (különösen
a HOPE), hivatkozzon a megfelelő bizottsági határozatokra.

6.

A rendszer célkitűzései (jelölje meg a megfelelőt):
flotta (leszerelés, kivitel, építés, halászhajók korszerűsítése, vegyesvállalatok),
akvakultúra és édesvízi halászat,
feldolgozás és értékesítés,
reklámtevékenység és termék promóció,
kikötői létesítmények,
társadalmi-gazdasági intézkedések,
halászat átmeneti szüneteltetése,
kutatás és fejlesztés,
halállomány, halászati tevékenységek figyelése
állategészségügyi és egészségügyi terület,
egyebek.

7.

Támogatási korlátozások vagy kritériumok:
7.1. határozza meg bármilyen, a támogatás kedvezményezettjeivel kapcsolatos
korlátozásokat (alkalmazottak száma, forgalom, egyéb) vagy bármely egyéb, a
kedvezményezettek meghatározásához alkalmazott megengedő feltételt;
7.2. a támogatás eszközei (vagy formái) (jelölje meg a megfelelőt):
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közvetlen támogatás,
puha hitel (beleértve a hitel biztosításának módjára vonatkozó adatokat),
kamattámogatás,
adókedvezmény,
garancia (beleértve a garancia biztosításának módjára vonatkozó adatokat és a
garanciáért felszámított díjakat is),
egyéb (határozza meg);
7.3.

minden egyes támogatási eszköz esetén adjon pontos leírást az alkalmazási
szabályokról és feltételekről, beleértve különösen az odaítélés mértékét, az
adózás kezelését és azt, hogy a támogatást automatikusan megadják-e, ha
bizonyos objektív kritériumoknak eleget tesznek, vagy az odaítélő hatóságnak
van bizonyos mérlegelési szabadsága;

7.4.

minden egyes támogatási eszköz esetén határozza meg a támogatás
kiszámításának alapjául szolgáló támogatható költségeket (pl. földterület,
épületek, berendezések, személyzet, képzés, tanácsadói díjak, stb.).

8.

Részletezze, hogy a támogatás visszafizetendő-e, ha a projekt eredményes, vagy van-e
büntetés (pl. visszafizetés), ha a kedvezményezett nem hajtja végre a projektet.

9.

Egynél több támogatási eszköz esetén
kedvezményezett több támogatási eszközt?

10.

Ha a támogatási rendszer halászhajók fejlődő országok számára való tartós átadására
irányul, jelezze, hogyan biztosítják azt, hogy a nemzetközi jogot nem sértik meg,
különösen a tengeri erőforrások megőrzése és kezelése tekintetében.

11.

Az új vagy meglévő támogatási rendszer időtartama években.

12.

Kiadások:

13.

milyen

mértékben

halmozhat

a

12.1.

új rendszer esetében, jelezze a rendszer időtartamára szóló költségvetési
tartalékokat vagy az adóengedményeknek tulajdonítható becsült
bevételveszteségeket; ha a rendszer nyílt végű, állapítsa meg a becsült éves
kiadásokat a következő három évre;

12.2.

meglévő rendszer esetében, állapítsa meg a rendszer időtartamára szóló
költségvetési előirányzatokat vagy a nem kincstári összegekből fedezett
támogatásnak tulajdonítható bevételveszteségeket. Ha a rendszer nyílt végű,
jelezze az esetnek megfelelően az éves kiadások becslését, az elmúlt három
év éves kiadásait és az adóengedményeknek tulajdonítható becsült
bevételveszteségeket az elmúlt három év során.

A kedvezményezettek becsült száma.
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14.

Kívánatos lenne, hogy a tagállamok részletesen megindokolják azt, hogy miért
tekinthető a rendszer a közös piaccal összeegyeztethetőnek. Ez a szöveg adott esetben
tartalmazza a szükséges alátámasztó dokumentumokat (pl. társadalmi-gazdasági
adatok a kedvezményezett régióról, tudományos és gazdasági indokolás).

15.

Kapcsolati pontok (név, telefon, fax, e-mail).

II. MELLÉKLET
Az éves jelentésbe foglalandó információk
1.

Hivatkozás a bizottsági támogatási számra és a bizottsági határozatra.

2.

A rendszer neve.

3.

Adott évre szóló rendszer alapján való kiadások; külön számadatokat kell megadni
minden egyes támogatási eszközre (lásd az I. melléklet 7.2. pontját) és a rendszer
célkitűzéseire (lásd az I. melléklet 6. pontját).

4.

A kedvezményezettek száma.

5.

Az eredmények értékelése.
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A BIZOTTSÁG 908/2000/EK RENDELETE
a halászati és az akvakultúraágazatban a tagállamok által a termelői szervezeteknek
nyújtott támogatás kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
(2000. május 2.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó
részletes szabályok és intézkedések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i
2792/1999/EK tanácsi rendeletre179, és különösen annak 15. cikk (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2792/1999/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése általános feltételeket állapít meg
a tagállamok által a legutóbb a 3318/94/EK rendelettel180 módosított, a halászati és
akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1992. december 17-i
3759/92/EGK tanácsi rendelet181 4. cikke, és adott esetben kifejezetten a 7a. cikk
alapján elismert termelői szervezetek részére biztosított támogatás odaítélésére és
finanszírozására vonatkozóan.

(2)

Annak biztosítására, hogy ezekeknek a támogatásoknak az odaítélése és finanszírozása
azonos feltételek mellett történjen részletes szabályokat kell megállapítani a termelői
szervezetek által értékesített termékek értékének és az ilyen szervezetek igazgatási
költségeinek kiszámítására vonatkozóan, amelyet a számviteli bizonylatok alapján kell
elvégezni. Tekintettel azonban arra, hogy egyes esetekben nehéz az ilyen
dokumentumokat beszerezni, alternatív megoldásként egy átalányszámítási módszer
alkalmazását kell lehetővé tenni.

(3)

A támogatást, amelyre a termelői szervezetek társulása jogosult lehet, egy legnagyobb
teljes összegre kell korlátozni, feltéve, hogy az egyes tagszervezetek megfelelnek az
alapítási és a működési támogatás igényléséhez szükséges követelményeinek.

(4)

Részletes szabályokat kell megállapítani a minőségjavítási tervnek a termelői
szervezet által történő végrehajtásához kapcsolódó kiadások meghatározására.

(5)

Részletes szabályokat kell megállapítani, amelyek a tagállamok által 2000. január 1-je
előtt nyújtott támogatásokra irányuló közösségi hozzájárulás visszatérítésére
irányadóak, de amely támogatások esetében a visszatérítés ezen időpont előtt nem
képezte közösségi határozat tárgyát.
(6)Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és
Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

179
180
181

HL L 337., 1999.12.30., 10. o.
HL L 350., 1994.12.31., 15. o.
HL L 388., 1992.12.31., 1. o.

193

Nem hivatalos fordítás!

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg a 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1)
bekezdésének a) és b) pontja alapján a halászati és akvakultúraágazatban a termelői
szervezetek számára nyújtott támogatásra vonatkozóan.
2. cikk
(1)
A tagok, akiknek a termelése a 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a)
pontja alkalmazásában figyelembe vehető, a következők:
a)
azok a termelők, akik a szervezet elismerésekor a szervezet tagjai voltak, és akik tagok
maradtak abban az évben, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik;
b)
azok a termelők, akik a szervezethez annak elismerése után csatlakoztak, és akik tagok
voltak annak az évnek az utolsó kilenc hónapjában, amelyre a támogatási kérelem
vonatkozik.
(2)
A 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a termelői
szervezetek társulása részére legfeljebb 180 000 EUR támogatás nyújtható.
3. cikk
(1)
A 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában
meghatározott támogatás kiszámításához a termelői szervezet által értékesített termelés
értékét átalányalapon kell megállapítani az egyes évekre vonatkozóan, a szervezet egyes
termékeire nézve, a következő módszerrel:
a)
a nettó 100 kg-ban kifejezett, a tagok által a támogatási kérelem évét megelőző három
naptári év alatt értékesített súlyozott átlagtermelést
megszorozzák
b)
az e termelők által ugyanezen időszak alatt elért, nettó 100 kg-ra számított súlyozott
termelői átlagárral.
(2)
Az (1) bekezdés a) pontjában említett átlagtermelés kiszámítása érdekében a tagok
által az a) pontban említett három év során évente értékesített termelést a következők szerint
kell meghatározni:
a)
a rendelkezésre álló kereskedelmi és számviteli bizonylatok alapján,
vagy azok hiányában
b)
a tagállam illetékes hatóságai általi átalányértékelés útján, az érintett termelés típusától
függően előre meghatározott paraméterek alapján.
(3)
Az (1) bekezdés b) pontjában említett átlagár kiszámításához a tagállam illetékes
szervei megállapítják a termelők által a fent említett három évre külön-külön elért átlagárat:
a)
a rendelkezésre álló kereskedelmi és számviteli bizonylatok alapján,
vagy azok hiányában
b)
a kérdéses termelői szervezet tevékenységi területének fő piacán jelen lévő minden
termék éves átlagárának kiszámítása által.
4. cikk
(1)
A 2792/1999/EK rendelet 15. cikk (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja értelmében az
igazgatási kiadások a termelői szervezet által az alapítás és a működés során ténylegesen
kifizetett kiadások, amelyek a következő rovatokba tartoznak:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a szervezet alapítására irányuló előkészítő munkával, valamint az alapító okirat és az
alapszabályzat kidolgozásával vagy módosításával kapcsolatos kiadások;
a 3759/92/EGK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett szabályoknak való
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos kiadások;
személyzeti kiadások (bérek és fizetések, képzési kiadások, társadalombiztosítási
járulékok és megbízási kiadások), valamint a műszaki szolgálatokért és tanácsadásért
felszámított díjak;
a levelezéssel és telekommunikációval kapcsolatos kiadások;
az irodai berendezésekkel és az ilyen berendezések értékcsökkenéssel vagy bérletével
kapcsolatos kiadások;
a szervezet személyzetének rendelkezésére álló közlekedési eszközökkel kapcsolatos
kiadások;
bérleti díjak, vagy vásárlás esetén a ténylegesen kifizetett kamatkiadások, valamint
egyéb, a termelői szervezet ügyviteli működése érdekében használt helyiségekkel
kapcsolatos kiadások és díjak;
a személyzet közlekedésével, valamint az irodaépülettel és annak berendezésével
kapcsolatos biztosítási kiadások.

(2)
A termelői szervezetnek lehetősége van arra, hogy ezeket a kiadásokat elossza azokra
az évekre, amelyekben a támogatást nyújtják.
(3)
Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti igazgatási kiadások összegét a
kereskedelmi és számviteli bizonylatok alapján kell megállapítani.
5. cikk
(1)
A 2792/1999/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kiadások a
termelői szervezet által a 3759/92/EGK rendelet 7a. cikkének értelmében jóváhagyott
minőségjavítási terv kidolgozásáért és végrehajtásáért ténylegesen kifizetett összegek,
amelyek a következő rovatokba tartoznak:
a)
az előzetes tanulmányokkal, valamint a terv kidolgozásával és módosításával
kapcsolatos kiadások;
b)
az ennek a rendeletnek a 4. cikke (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett
kiadások;
c)
a tagoknak a minőségjavítással összefüggő technikai eszközökről és szakismeretekről
való tájékoztatására vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos kiadások;
d)
a szervezet által a minőségjavítási terv alkalmazása érdekében elfogadott
intézkedéseknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló rendszer felállításával és
alkalmazásával kapcsolatos kiadások;
(2)
A termelői szervezetnek lehetősége van arra, hogy ezeket a kiadásokat elossza azokra
az évekre, amelyekben a támogatást nyújtják.
(3)
Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti igazgatási kiadások összegét azon
kereskedelmi és számviteli bizonylatok alapján kell megállapítani, amelyek egyértelműen
bizonyítják, hogy a kiadások a terv végrehajtásához kapcsolódnak.
6. cikk
2000. január 1-jétől a következő rendelkezések hatályukat vesztik:
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az 1452/83/EGK182, a 671/84/EGK183 és a 2374/96/EK184 rendelet,
a 2636/95/EK rendelet185 1. cikkének második francia bekezdése, valamint 6. és 7.
cikke.
A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket azonban továbbra is alkalmazni kell azokra a
támogatásokra, amelyek odaítéléséről a tagállamok 2000. január 1-je előtt határoztak a
3759/92/EGK rendelet 7. és 7b. cikke alapján.
Az e cikk második bekezdésében említett támogatás esetében, ha a közösségi hozzájárulás
kifizetésére irányuló kérelem 2000. január 1-je előtt nem képezte bizottsági határozat tárgyát,
visszatérítést kell fizetni a strukturális alapok programjának összefüggésében az érintett
tagállam részére a 2000-től 2006-ig tartó időszakra tekintettel.
—
—

7. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép
hatályba.
Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2000. május 2-án.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
a Bizottság tagja

182
183
184
185

HL L 149., 1983.6.7., 5. o.
HL L 73., 1984.3.16., 28. o.
HL L 325., 1996.12.14., 1. o.
HL L 271., 1995.11.14., 8. o.
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A BIZOTTSÁG 2438/2000/EK RENDELETE
a halászati és az akvakultúraágazatban a tagállamok által a termelői szervezeteknek
nyújtott támogatás kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
908/2000/EK rendelet módosításáról
(2000. november 3.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó
részletes szabályok és intézkedések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i
2792/1999/EK tanácsi rendeletre186, és különösen annak 15. cikk (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

A halászati és az akvakultúraágazatban a tagállamok által a termelői szervezeteknek
nyújtott támogatás kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2000. május 2-i 908/2000/EK bizottsági rendelet187 6. cikke részletes
szabályokat állapít meg az 1999. december 31-ig hatályos rendelkezésekről a 2000.
január 1-jétől hatályos rendelkezésekre való átmenet tekintetében.

(2)

A 908/2000/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezései nem felelnek meg a
strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999.
június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet188 30. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek.
Ezért ezt a helyzetet a 908/2000/EK rendelet módosításával kell helyrehozni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és
Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 908/2000/EK rendelet 6. cikkének harmadik bekezdését el kell hagyni és helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Olyan támogatás esetében, amelyről a tagállamok 2000. január 1-je után határoztak a
3759/92/EGK rendelet 7. és 7b. cikke alapján, visszatérítést kell fizetni a strukturális
alapok programja összefüggésében az érintett tagállam részére a 2000–2006 közötti
időszakra.”
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép
hatályba.
186
187
188

HL L 337., 1999.12.30., 10. o.
HL L 105., 2000.5.3., 15. o.
HL L 161., 1999.6.26., 1. o.
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Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2000. november 3-án.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
a Bizottság tagja

198

Nem hivatalos fordítás!
A TANÁCS 2370/2002/EK RENDELETE
a halászhajók selejtezésére vonatkozó közösségi sürgősségi intézkedés megállapításáról
(2002. december 20.)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37.
cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára189,
tekintettel az Európai Parlament véleményére190,
mivel:
(1)

A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes
szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i
2792/1999/EK tanácsi rendelet191 ösztönözte a leszerelést a rendelkezésére álló
erőforrások és a halászflotta kapacitása közötti tartós egyensúly kialakítása érdekében;

(2)

A közösségi halászat számára nagy jelentőséggel bíró állományok közül több
jelentősen megfogyatkozott. Azon halászhajók tulajdonosainak, amelyeknek a Tanács
által elfogadott helyreállítási terv eredményeként halászati lehetőségeik számottevően
csökkentek, a 2792/1999/EK rendeletben már előírtakon kívül további leszerelési
ösztönzőket kell biztosítani. E célra elegendő mértékű kiegészítő pénzeszközöket kell
a tagállamok rendelkezésére bocsátani.

(3)

Az e rendeletben meghatározott halászhajók leselejtezésére vonatkozó további
leszerelési ösztönzők csak azon hajótulajdonosok részére válik hozzáférhetővé, akikre
a helyreállítási terv komoly hatást gyakorolt. A szóban forgó hajó halászati
lehetőségeinek 25%-os, vagy annál nagyobb mértékű csökkenését a komoly hatás
objektív jelzésének kell tekinteni.

(4)

A 2792/1999/EK rendelet 7. cikkében megállapított legnagyobb selejtezési támogatás
összege nem elegendő a magasabb támogatások fizetésének megalapozására.

(5)

Az állomány védelme miatt a közösségi intézkedést a lehető leghamarabb meg kell
hozni, valamint időben korlátozni kell, hogy a flotta megfelelő átalakítása késedelem
nélkül biztosítható legyen.

(6)

Biztosítani kell a további selejtezési pénzeszközök elosztásának megfelelő
rugalmasságát, hogy azokba a tagállamokba lehessen őket irányítani, amelyekben a
leginkább szükség van rájuk.

189

HL C 227. E , 2002.9.24., 333. o.
2002. december 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
191
HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 179/2002/EK rendelettel (HL L 31., 2002.2.1., 25. o.) módosított
rendelet.
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(7)A pénzügyi intézkedés végrehajtásába bevont felek szerepét világosan meg kell
határozni, és lépéseket kell tenni az intézkedéssel kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési
eljárások átláthatóságának, valamint méltányosságának biztosítása érdekében.
(8)

Az e rendelet alapján megállapított pénzügyi hozzájárulások szabályait a
2792/1999/EK rendeletben meghatározottakra hivatkozva kell megállapítani.
(9)E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal192 összhangban kell elfogadni.
(10)
E rendelet elsődleges célkitűzésének, nevezetesen a halászati erőforrások
megőrzésének és fenntartható kiaknázásának eléréséhez szükséges és indokolt a
halászhajók selejtezéséről szóló szabályok megállapítása. A Szerződés 5. cikkében
meghatározott arányosság elvével összhangban, e rendelet nem haladja meg az említett
cél eléréshez szükséges mértéket;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. CíM
A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA ÉS JOGOSULTSÁG
1. cikk
A szabályozás tárgya
A Tanács által elfogadott helyreállítási tervből eredően a halászati erőkifejtések további
csökkentésének elérése érdekében a tagállamokat segítő közösségi sürgősségi intézkedés
kerül bevezetésre a 2003 és 2006 közötti időszakra. Az intézkedés egy különleges ösztönzőt
jelent, pénzeszközök biztosításával a tagállamoknak a helyreállítási terv miatt érintett
halászhajók selejtezéséből eredő további szükségleteik társfinanszírozása céljára.
2. cikk
Jogosultság
A 3. cikkel összhangban bármely, a Tanács által elfogadott helyreállítási tervben
meghatározott halászhajó jogosult a megemelt selejtezési támogatásra, amennyiben:
a)
a halászhajó a 2792/1999/EK rendelet alapján is részesülhet selejtezési támogatásban,
és
b)
halászati erőkifejtését 25%-kal, vagy ennél nagyobb mértékben kellett csökkenteni a
helyreállítási terv következményeként.

192

HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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3. cikk
A megemelt selejtezési támogatás legnagyobb összege
A 2792/1999/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett feltételek alapján
20%-kal növelt állami támogatásban részesülhetnek a 2. cikk értelmében jogosult halászhajók
tulajdonosai.
II. CíM
2003. ÉV
4. cikk
Közösségi pénzügyi hozzájárulás
A Közösség a 2003. évre pénzügyi hozzájárulást nyújthat a tagállamoknak (a továbbiakban:
„pénzügyi hozzájárulás”) a 3. cikk alapján felmerült kiadásaikra. A pénzügyi hozzájárulást a
2792/1999/EK rendelet IV. melléklete 1. csoportjának 3. táblázatában meghatározott
mértékekkel összhangban kell megállapítani.
5. cikk
Éves kiadások előrejelzési programjai
A pénzügyi hozzájárulásban részesülni kívánó tagállamok 2003. június 30-ig
benyújtják a 2003. évre e közösségi sürgősségi intézkedés címén javasolt
leszerelési kiadásaik tervezetét a Bizottság felé. A Bizottság az e közösségi
sürgősségi intézkedésre a költségvetés keretében rendelkezésre álló teljes éves
összeg alapján vállal kötelezettséget.
6. cikk
Eljárás
(1)

A tagállamok 2004. június 30-ig benyújtják kiadásaik kifizetésére vonatkozó
kérelmüket. A kérelmek alapján, illetve a tagállamban a helyreállítási terv
következtében kialakult helyzetre tekintettel, a Bizottság határozza meg az
egyes tagállamok részére fizetendő hozzájárulás mértékét. A Bizottság a
támogatás legfeljebb 50%-át fizetheti ki a kérelem beérkezésekor, a teljes
kiegyenlítésre a (2) bekezdésben említett hatóságok engedélye után kerül sor.

(2)
E közösségi sürgősségi intézkedés végrehajtásáért az egyes tagállamokban a halászati
strukturális alapokkal kapcsolatos intézkedésekért felelős irányító és kifizető hatóságok
felelősek. E hatóságok a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletben meghatározott
feladatokat látják el.
(3)
Az e rendeletből fakadó ellentétes rendelkezések kivételével az 1260/1999/EK
rendelet vonatkozó rendelkezéseit, különösen a 33–39. cikket, illetve a származékos
jogszabályokat alkalmazni kell.
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III. CíM
2004–2006-OS IDŐSZAK
7. cikk
A 2004–2006-os időszakra a közösségi sürgősségi intézkedés finanszírozásához szükséges
pénzeszközöket a halászhajók selejtezésére a strukturális alapoknak az 1260/1999/EK
rendelet 41. és 44. cikke szerinti átprogramozásával, a meglévő Halászati Orientációs
Pénzügyi Eszközbe való programozásával kell biztosítani.
IV. CíM
VÉGREHAJTÁS ÉS HATÁLYBALÉPÉS
8. cikk
Végrehajtás
E rendelet részletes végrehajtási szabályait a Bizottság a halászati erőforrások közös halászati
politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i
2371/2002/EK tanácsi rendelet193 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással
összhang fogadja el.
9. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2002. december 20-án.
a Tanács részéről
az elnök
M. FISCHER BOEL
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Lásd enek a Hivatalos Lapnak az 59. oldalát.
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