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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1679/2005/EK RENDELETE

(2005. október 6.)

a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 2075/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (2),

mivel:

(1) A 2075/92/EGK rendelet (3) I. és II. címe a dohányterme-
lésre vonatkozóan létrehozza a jövedelemtámogatás és a
termeléskorlátozás rendszerét.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo-
gatási rendszerek és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek közös szabályait
megállapító 1782/2003/EK rendelet (4) 152. cikke előírja,
hogy 2005. január 1-jétől a 2075/92/EGK rendelet I. és
II. címét el kell hagyni, ugyanakkor megállapítja, hogy
azok a 2005. évi betakarítás tekintetében érvényben
maradnak. A 2075/92/EGK rendeletben előírt jövedelem-
támogatási és termeléskorlátozó rendszerek a 2005. évi
betakarítás végétől számítva érvényüket vesztik.

(3) Következésképpen a 2075/92/EGK rendelet egyes cikkei
feleslegessé válnak, ezért a jogi egyértelműség és az átlát-
hatóság érdekében azokat el kell hagyni.

(4) Ezért helyénvaló a 2075/92/EGK rendelet ennek megfe-
lelő módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2075/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A nyersdohány piacának közös szervezése a 2401 KN-kód
alá tartozó nyers- vagy feldolgozatlan dohányra és dohány-
hulladékra terjed ki.”

2. A 2., 12., 19., 25., 26. és 27. cikket, valamint a mellékletet el
kell hagyni.

3. A 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„b) egyedi intézkedések, amelyek a dohánytermelők részére
lehetővé teszik a más növénykultúrákra való áttérést,
illetve egyéb, munkahelyteremtő gazdasági tevékenysé-
gekre való átállást, valamint a dohánytermelők ilyen
irányú átállásának lehetőségét vizsgáló tanulmányok.”

4. A 14. cikket el kell hagyni.

5. A 14a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14a. cikk

A 13. cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben
említett eljárással összhangban kell elfogadni.”
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(1) 2005. szeptember 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent
meg).

(2) 2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem
jelent meg).

(3) HL L 215., 1992.7.30., 70. o. A legutóbb a 2319/2003/EK rende-
lettel (HL L 345., 2003.12.31., 17. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.



6. A 17. cikk helyébe a következő lép:

„17. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a
nyersdohányra vonatkozó közösségi rendelkezések betartá-
sának biztosítása és ellenőrzése érdekében.

(2) Az e cikk alkalmazására vonatkozó szabályokat a 23.
cikkben említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

2. cikk

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

Az 1. cikk 1., 2. és 6. pontját 2006. január 1-jétől kell alkal-
mazni.

A jövedelemtámogatási rendszer igazgatásához és ellenőrzé-
séhez szükséges rendelkezések azonban érvényben maradnak a
2005. évi betakarítás vonatkozásában.

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

Kelt Luxembourgban, 2005. október 6-án.

a Tanács részéről
az elnök

A. DARLING
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