
A BIZOTTSÁG 2095/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

a dohányra vonatkozó információk közlését illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló,
1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1) Annak érdekében, hogy a Bizottság felügyelhesse a
nyersdohány ágazatának piaci fejlődését, amelyre a
2075/92/EGK rendelettel létrehozott közös piacszervezés
vonatkozik, a tagállamok eljuttatják a szükséges informá-
ciót.

(2) Ennek érdekében elfogadásra került a 2000. évi betaka-
rítástól kezdődően a dohányra vonatkozó információk
közléséről szóló, 2004. március 29-i 604/2004/EK
bizottsági rendelet (2).

(3) A közlendő információnak általános áttekintést kell szol-
gáltatnia a Közösség teljes dohánypiacáról, és különösen
figyelembe kell vennie a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabá-
lyainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők
részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozá-
sáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK
tanácsi rendelet (3) rendelkezéseit és annak végrehajtási
szabályait.

(4) A hatékony ügyvitel érdekében a közölt információt
dohánycsoportonként kell rendezni, és a benyújtáshoz
határidőket kell megszabni.

(5) Ezért indokolt a közlendő információkról szóló rendelke-
zések megfelelő módon történő kiigazítása.

(6) A világosság és ésszerűség érdekében a 604/2004/EK
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új
rendeletet léptetni.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Dohánypiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok minden betakarítás alkalmával elektronikus úton
közlik a Bizottsággal az IA., IB., II. és III. mellékletben feltünte-
tett információt az abban megadott határidőn belül.

2. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek
szükségesek annak biztosítására, hogy az érintett gazdasági
szereplők a vonatkozó határidőkön belül rendelkezésre
bocsássák az előírt információkat.

3. cikk

(1) A 604/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A 2005. évi betakarításra vonatkozó közleményekre nézve
azonban továbbra is alkalmazandó.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat
az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, és a IV.
mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.
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(1) HL L 215., 1992.7.30., 70. o. A legutóbb az 1679/2005/EK rende-
lettel (HL L 271., 2005.10.15., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 97., 2004.4.1., 34. o.
(3) 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.



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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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IA. MELLÉKLET

A Bizottságnak legkésőbb az érintett betakarítás évében július 31-ig szolgáltatandó információk

Betakarítás: ......................................................................... Adatszolgáltató tagállam: ........................................................................

Dohánytermelők teljes létszáma: ......................................................................................................................................................................

Elsődleges feldolgozók teljes létszáma: ...........................................................................................................................................................
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IB. MELLÉKLET

A Bizottságnak legkésőbb az érintett betakarítás évében július 31-ig szolgáltatandó információk

Betakarítás: ......................................................................................... Adatszolgáltató tagállam: ..........................................................

Fajtacsoport: ......................................................................................

Termelő
tagállam

(adatszolgál-
tató)

Termelő
tagállam

Név:

Termelő
tagállam

Név:

Termelő
tagállam

Név:

1. TERMELTETÉSI SZERZŐDÉSEK

1.1. A nyilvántartásba vett termeltetési szerződések
száma

1.2. A szerződésekben szereplő, az 1973/2004/EK
rendelet XXVIII. mellékletében meghatározott
nedvességtartamú dohány mennyisége (tonnában)

1.3. A szerződések szerinti összes terület (hektárban)

2. DOHÁNYTERMELŐK

2.1. A dohánytermelők összlétszáma

2.2. Termelői csoportokhoz tartozó termelők
létszáma

3. ELSŐDLEGES FELDOLGOZÓ VÁLLALKOZÁSOK

3.1. A termeltetési szerződéseket kötő elsődleges
feldolgozó vállalkozások száma

4. ÁRAK (1)

4.1. A termeltetési szerződésekben szereplő maxi-
mális (EUR/kg) ár a vonatkozó pénznemben,
adók és egyéb járulékok nélkül. A referenciami-
nőséget jelezni kell.

4.2. A termeltetési szerződésekben szereplő minimális
(EUR/kg) ár a vonatkozó pénznemben, adók és
egyéb illetékek nélkül. A referenciaminőséget
jelezni kell.

(1) A saját nemzeti pénznemüket használó tagállamoknak a betakarítási év január 1-jei átváltási árfolyamot kell alkalmazni.
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II. MELLÉKLET

A Bizottságnak legkésőbb az érintett betakarítási évet követő évben június 30-ig szolgáltatandó információk

Az adott betakarításra vonatkozó kumulált adatok.

Betakarítás: ......................................................................................... Adatszolgáltató tagállam: ..........................................................

Fajtacsoport: ......................................................................................

Termelő
tagállam

(adatszolgáltató)

Termelő
tagállam

Név:

Termelő
tagállam

Név:

Termelő
tagállam

Név:

1. Leszállított mennyiség (tonnában)

1.1. Az 1973/2004/EK rendelet XXVIII. mellékletében
meghatározott minimális minőségi szabványnak
megfelelő és nedvességtartalmú nyersdohány
összes mennyisége

1.2. Az 1973/2004/EK rendelet XXVIII. mellékletében
meghatározott minimális minőségi szabványnak
megfelelő és nedvességtartalmú, termelő
csoportok által leszállított nyersdohány mennyi-
sége

2. A minimális minőségi szabványnak megfelelő, a
nedvességtartalom alapján történő súlykiigazítás
előtt leszállított nyersdohány tényleges mennyi-
sége (tonnában)

3. Az elsődleges feldolgozó vállalkozások által fize-
tett átlagár (EUR/kg), adók és egyéb járulékok
nélkül (1)

(1) A saját nemzeti pénznemüket használó tagállamoknak a betakarítási évet követő naptári év január 1-jei átváltási árfolyamot kell
alkalmazni.
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III. MELLÉKLET

A Bizottságnak legkésőbb az érintett betakarítási évet követő évben július 31-ig szolgáltatandó információk

Az elsődleges feldolgozók által tartott készletek mozgása (tonnában)

Adatszolgáltató tagállam: ........................................................................................

Bevallás kelte: .............................................................................................................

Fajtacsoport Érintett betakarítás

Az előző gazdasági
évben a közösségi
piacra kibocsátott
mennyiségek (1)

Az előző gazdasági
évben harmadik

országok piacaira kibo-
csátott mennyiségek (1)

Készletpozíció az előző
gazdasági év utolsó

napján (1)

(1) Gazdasági évnek a betakarítási év július 1-jétől a betakarítási évet követő év június 30-ig terjedő időszak számít.
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IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 604/2004/EK rendelet E rendelet

1. és 2. cikk 1. és 2. cikk

3. cikk —

4. cikk 3. cikk

5. cikk 4. cikk

I., II. és III. melléklet IB., II. és III. melléklet

— IA. melléklet

IV. melléklet —

V. melléklet IV. melléklet
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