
A BIZOTTSÁG 2000. október 24-i 2356/2000/EK RENDELETE,2134/1999. 

(VI. 11.) Korm. határozat 

amely a Tanács a közép- és kelet-európai tagjelölt országok előcsatlakozási 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek a csatlakozás előtti 

időszakaszban megvalósuló közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK 

rendeletének bevezetésére szabályokat megállapító 2759/1999/EK rendeletet 

módosítja 

(EGK vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, 

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,  

Tekintettel a Tanács 1999. június 21-i 1268/1999/EK a közép- és kelet-európai tagjelölt országok 

előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek a csatlakozás előtti 

időszakaszban megvalósuló közösségi támogatásáról[1] szóló rendeletére és különösen annak 8. 

cikkére, 

Mivel: 

(1)       A 1268/1999/EK rendelet 8. cikke olyan paramétereket  és határokat szab meg, melyek további 

tisztázásra szorulnak, hogy jobban tükrözzék a Tanács a Strukturális Alapokkal kapcsolatos 

általános rendelkezéseket megszabó 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendeletének keretein belül 

alkalmazott közösségi strukturális politikát[2].  

(2)            Különösen azt kell tisztázni, hogy a 1268/1999/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében 

említett „állami támogatás” valamennyi és nem csak az annak a rendeletnek 9. cikkében említett 

programok keretein belül nyújtott állami támogatásra vonatkozik.  

(3)       A Bizottság 2759/1999/EK rendelete[3] a feldolgozó és a forgalmazói ágazatban csak az új 

gépeket és berendezéseket tekinti támogatásra alkalmasnak; bizonyos esetekben jogosult a 

használt berendezések igénybevételének lehetősége. 

(4)       A 2759/1999/EK rendelet a halászati termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos 

beruházási támogatásokat a tagjelölt  országokból vagy a közösségből származó termékekre 

korlátozza; ezt a korlátozást a Tanács jogszabályai nem követelik meg és a 2759/1999/EK 

rendelet szerint sem kívánatos a halászati ágazatban.  

(5)       Az ebben a rendeletben megszabott intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági 

Struktúra és Vidékfejlesztési Bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 



A 2759/1999/EK rendelet a következőképpen módosul: 

1.         A 3. cikk (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

’1.            Támogatást a Szerződés I. mellékletében szereplő halászati termékeket is felölelő 

mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javításával kapcsolatos 

1257/1999/EK rendelet 25. és 26. cikkeiben megszabott befektetésekre lehet adni. A 

mezőgazdasági termékek, a halászati termékek kivételével, a társult országokból vagy a 

közösségből kell, hogy származzanak. A kiskereskedelmi szintű befektetések nem részesedhetnek 

a támogatásból.’ 

 
 

2.         A 3. cikk (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: 

’b) új gépek és berendezések, többek között számítógépes szoftver; ugyanakkor eseti alapon a 

Bizottság beleegyezését adhatja használt berendezések támogathatóságához, egyedi, különösen a 

származás és a műszaki előírásokkal kapcsolatos biztosítékok alapján;’ 

3.         A 8. cikk címe helyébe a következő kerül: 

’Alkalmasság és intenzitás’.  

4.         A 8. cikk végére a következő bekezdés kerül: 

’4.            Az 1268/1999/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésének alkalmazása vonatkozásában: 

a) a „jövedelem termelő befektetések” közé tartozik minden befektetés, kivéve azokat az 

infrastrukturális befektetéseket, melyek nem termelnek komoly nettó jövedelmet; 

b) az „állami támogatás” minden ilyen támogatást jelent, függetlenül attól, hogy a program 

keretein belül nyújtották-e ezeket.’ 

 
 

2. cikk. 

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 3. napon lép 

hatályba. 

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt, Brüsszel, 2000. október 24. 

a Bizottság részéről 

Franz FISCHLER 

a Bizottság tagja 



SZÓSZEDET 

(2356/2000/EK) 

COMMISSION REGULATION (EC) No 

2356/2000 of 24 October 2000 amending 

Regulation (EC) No 2759/1999 laying 

down rules for the application of Council 

Regulation (EC) No 1268/1999 on 

Community support for pre-accession 

measures for agriculture and rural 

development in the applicant countries of 

central and eastern Europe in the pre-

accession period 

(Text with EEA relevance) 

A BIZOTTSÁG 2000. október 24-i 

356/2000/EK RENDELETE, 

amely a Tanács a közép- és kelet-

európai tagjelölt országok 

előcsatlakozási mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési intézkedéseinek a 

csatlakozás előtti időszakaszban 

megvalósuló közösségi támogatásáról 

szóló 1268/1999/EK rendeletének 

bevezetésére szabályokat megállapító 

2759/1999/EK rendeletet módosítja 

(EGK vonatkozású szöveg) 

eligibility alkalmasság 

rural development vidékfejlesztés 

Agricultural Structures and Rural 

Development Committee 
Mezőgazdasági Struktúra és 

Vidékfejlesztés Bizottsága 

revenue generating investments jövedelemtermelő beruházások 
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