
A BIZOTTSÁG 1665/2005/EK RENDELETE

(2005. október 12.)

a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 314/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 15. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkében említett, a
Közösségen belüli fogyasztásra értékesített cukor-, izog-
lükóz- és inulinszirup-mennyiség megállapításának
módját a 314/2002/EK bizottsági rendelet (2) 6. cikkének
(4) bekezdése határozza meg.

(2) Az átláthatóság és egyértelműség érdekében a kiszámítás
egyes részleteit tisztázni kell, valamint figyelembe kell
venni a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson,
Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán,
Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában a
cukorból, izoglükózból és gyümölcscukorból felhalmo-
zott többletkészletek meghatározásáról szóló
832/2005/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikkében megha-
tározott felhalmozott többlettkészletet.

(3) Továbbá a gazdasági év elején, illetve végén történő
cukorkészlet meghatározása, valamint a Közösségi piacon
rendelkezésre álló cukorkészlet megállapítása végett az
intervenciós készlet mértékét figyelembe kell venni.

(4) Ezért a 314/2002/EK rendeletet módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2002/EK rendelet 6. cikke a következőképpen módosul:

1. A (4) bekezdés a következőképpen módosul:

a) A harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdés c) és d) pontjaiban, valamint a
második albekezdés a) és b) pontjaiban említett mennyi-
ségek az Eurostat adatbázisból, illetve egyéb információ-
forrásból származnak, és amennyiben egy gazdasági év
teljes adatkészlete nem elérhető el, az elmúlt 12 hónap
adatait tartalmazzák. Az aktív, illetve passzív feldolgozási
rendszer alatt álló mennyiségeket nem veszik figyelembe.”

b) A következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés a) pontjában, valamint a második
albekezdés c) pontjában említett mennyiségek magukban
foglalják a 832/2005/EK bizottsági rendeletben (*)
meghatározott többletmennyiségeket, valamint az
1260/2001/EK rendelet 7. cikkével összhangban létrejött
intervenciós készletet.

___________
(*) HL L 138., 2005.6.1., 3. o.”

2. Az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

a) Az első albekezdés a következő d) és e) ponttal egészül
ki:

„d) A fehér cukorban kifejezett termékek azon alapmeny-
nyiségei, amelyekre az 1260/2001/EK rendelet 7.
cikkének (3) bekezdésében említett termelési visszaté-
rítés az említett gazdasági év alatt megtörtént;

e) az élelmiszersegély.”;

b) A második albekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

HU2005.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/3

(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 50., 2002.2.21., 40. o. A legutóbb a 38/2004/EK rendelettel
(HL L 6., 2004.1.10., 13. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 138., 2005.6.1., 3. o.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 12-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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