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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1408 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2022. június 16.)
az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az (EU) 2021/2115 és az 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos beavatkozásokhoz és támogatási
intézkedésekhez kapcsolódó előlegek kifizetése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 44. cikke (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előleget fizessenek bizonyos
beavatkozások és egyéb támogatási intézkedések kedvezményezettjeinek. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) már rendelkezik erről a lehetőségről, de csak a gyümölcs- és zöldség-, a bor-, az olívaolaj- és az
étkezésiolajbogyó-ágazatban végrehajtott beavatkozások esetében.

(2)

Az előlegek következetes és megkülönböztetésmentes kifizetésének biztosítása érdekében az előlegfizetés lehetőségét
ki kell terjeszteni az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) III. címének III. fejezetében említett
valamennyi beavatkozásra.

(3)

Ugyanezen okból a tagállamok előlegfizetésre vonatkozó lehetőségét ki kell terjeszteni az 1308/2013/EU rendelet II.
része I. címe II. fejezetének 1. szakaszában meghatározott, az oktatási intézmények gyümölcs- és zöldségfélékkel,
valamint tejjel és tejtermékekkel való ellátásához kapcsolódó támogatási programra is. Az említett előlegek
kifizetésére az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikkének (5) bekezdése szerint meghatározott konkrét feltételeknek kell
vonatkozniuk. Tekintettel arra, hogy a támogatási program igazgatása és végrehajtása az (EU) 2017/39 bizottsági
végrehajtási rendelet (4) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tanéveken alapul, az előlegfizetési rendszert
a 2023/2024-es tanévre és az azt követő tanévekre vonatkozó támogatásokra kell alkalmazni.

(1) HL L 435., 2021.12.6., 187. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2115 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által
elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az
1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435., 2021.12.6., 1. o.).
(4) A Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete (2016. november 3.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályokról (HL L 5., 2017.1.10., 1. o.).
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(4)

Az 1308/2013/EU rendelet 219–221. cikke szerint a mezőgazdasági piacokat támogató rendkívüli intézkedések
egyedi piaci problémák vagy zavarok kezelésére irányulnak. Ezek a rendkívüli intézkedések az érintett ágazatoknak
nyújtott rendkívüli és ideiglenes uniós pénzügyi támogatás formáját ölthetik. A jelenlegi szabályok nem teszik
lehetővé a tagállamok számára, hogy előleget fizessenek az ilyen támogatásokból. A tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy a rendkívüli piactámogatási intézkedéseknek azonnal hatályba kell lépniük a piaci helyzet helyrehoz
hatatlan romlásának elkerülése érdekében. Ezért helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy az (EU)
2021/2116 rendelet 44. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghatározott konkrét feltételek mellett előleget
fizessenek az említett rendkívüli piactámogatási intézkedések kedvezményezettjeinek.

(5)

Az (EU) 2021/2116 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2021/2116 rendelet 44. cikke a következő (3a), (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (5) bekezdés alapján meghatározott konkrét feltételek mellett előleget
fizetnek az (EU) 2021/2115 rendelet III. címének III. fejezetében említett beavatkozások kedvezményezettjeinek.
(3b)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (5) bekezdés alapján meghatározott konkrét feltételek mellett előleget
fizetnek az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címe II. fejezetének 1. szakaszában meghatározott támogatási program
keretében a 2023/2024-es tanévre és az azt követő tanévekre.
(3c)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (5) bekezdés alapján meghatározott konkrét feltételek mellett előleget
fizetnek az 1308/2013/EU rendelet 219., 220. és 221. cikke alapján elfogadott, mezőgazdasági piacokat támogató
intézkedések kedvezményezettjeinek.”
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2022. június 16-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

