
A vidékfejlesztési miniszter 19/2012. (III. 6.) VM rendelete
a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló kormányrendelet szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti kistérség;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:

a) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló

miniszteri rendelet hatálya alá tartozó település, valamint

b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló kormányrendelet szerinti

nitrátérzékeny terület;

3. különleges rizstámogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK

rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i

73/2009 tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti

rizs termeléséhez kötött különleges támogatás;

4. rizstermesztõ: az a termelõ, aki vagy amely a 73/2009/EK tanácsi rendelet alapján 1006 10 KN kód alá tartozó rizst

termeszt.

2. § (1) A különleges rizstámogatást vehet igénybe a rizstermesztõ azon területek után, amelyekre teljesülnek az alábbi

feltételek:

a) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 73. cikk alapján 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termesztenek rajta,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 74. cikk alapján az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább

a virágzás kezdetéig megõrzik,

c) a rizst legkésõbb május 31-éig bevetik, és

d) gazdasági szempontból sérülékeny, illetve környezeti szempontból érzékeny területen helyezkedik el.

(2) A rizstermesztõ csak egyszeri kifizetésben részesülhet azon terület után is, amely gazdasági szempontból sérülékeny

és környezeti szempontból érzékeny területnek is minõsül.

(3) A különleges rizstámogatás kifizetésének feltétele, hogy a rizstermesztõ a tárgyévben külön jogszabály szerinti

egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtson be, és kérelmét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továbbiakban: MVH) részben vagy egészben jóváhagyja.

(4) Jogosult a különleges rizstámogatásra az a rizstermesztõ is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy

adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) A különleges rizstámogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által

meghatározott pénzügyi kerete.

(2) A különleges rizstámogatás keretösszege évente 1 300 000 euró, a támogatható terület nagysága évente 3222 hektár.

(3) A különleges rizstámogatás mértékét a (2) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes, e rendelet alapján

támogatásra jogosult rizstermesztõ által bejelentett rizstermõ terület nagysága alapján évente külön jogszabály

határozza meg. Amennyiben a bejelentett rizstermõ terület nagysága meghaladja a 3222 hektárt, arányos

visszaosztást kell alkalmazni.

(4) A különleges rizstámogatás maximális összege hektáronként nem haladhatja meg az 520 eurót évente.

(5) A támogatás 1 hektárnál kisebb támogatható területre nem folyósítható.
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(6) Jelen rendelet alkalmazása során különös figyelemmel kell lenni a 73/2009/EK tanácsi rendelet 28. cikkének

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a közvetlen kifizetések odaítélésének minimumkövetelményeire, valamint

a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet VII. mellékletében rögzítettekre.

4. § (1) A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévõ Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások

igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes

kérelem rendelet) szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kell benyújtani.

(2) Különleges rizstámogatás olyan terület után igényelhetõ, amelyre egységes területalapú támogatást is igényeltek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.

(4) A támogatási kérelem

a) a rizstermesztõ személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,

b) a rizstermesztõ által mûvelt rizstermõ terület nagyságára vonatkozó adatokat,

c) a gazdaság rizstermesztési tevékenységének táblaazonosító szerint megjelölt helyét, és

d) a rizstermesztõnek a különleges rizstámogatás igénybevételi feltételeinek tudomásul vételére vonatkozó

nyilatkozatát

tartalmazza.

5. § Az MVH a különleges rizstámogatás igénybevételi feltételeinek teljesülését az e rendelet alapján bejelentett rizstermõ

terület vonatkozásában ellenõrzi, amely a tárgyévben különleges rizstámogatást igénybevevõ valamennyi

rizstermesztõ 10%-ára terjed ki.

6. § (1) Az e rendelet alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) igazolására

az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti igazolási kérelmet az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint

kell benyújtani.

7. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a különleges rizstámogatás esetén a mezõgazdasági termelõ

köteles betartani az egységes területalapú támogatások igénybevételéhez teljesítendõ feltételeket.

(2) A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló

jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett kiegészítõ támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,

valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi

rendelet,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási

rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK

bizottsági rendelet, és
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d) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési

rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,

a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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