
A BIZOTTSÁG 491/2007/EK RENDELETE

(2007. május 3.)

a vetőmagokra vonatkozó adatközlések tekintetében az 1947/2005/EK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről, valamint
a 2358/71/EGK és az 1674/72/EGK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2005. november 23-i 1947/2005/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló
2358/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
adatok közlésére vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2004. december 6-i 2081/2004/EK bizottsági
rendelet (2) első cikke hivatkozik a 2358/71/EGK ren-
delet (3) mellékletében felsorolt fajokra és fajtacsopor-
tokra. Ezeket most a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról
szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi
rendelet XI. melléklete tartalmazza.

(2) A vetőmagágazatban bevezetett reform fényében célsze-
rűnek tűnik felülvizsgálni és egyszerűsíteni az
1947/2005/EK rendelet végrehajtásához szükséges
adatok közlésének módját. Az egyértelműség érdekében
a 2081/2004/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,
és annak helyébe új rendeletnek kell lépnie.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak az 1782/2003/EGK rendelet XI. mellékletében
feltüntetett minden faj és fajtacsoport tekintetében elektronikus
úton közölniük kell a Bizottsággal az e rendelet mellékletében
felsorolt adatokat az ott megállapított időpontig.

2. cikk

A 2081/2004/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. május 3-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2007.5.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 116/3

(1) HL L 312., 2005.11.29., 3. o.
(2) HL L 360., 2004.12.7., 6. o.
(3) HL L 246., 1971.11.5., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rende-

lettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Az 1. cikkel összhangban a tagállamok által közlendő adatok:

Sor-
szám

Az adat jellege
(fajonként és fajtacsoportonként)

Az adatok bejelentésének határideje

A betakarítás éve A betakarítást követő
naptári év

1 A minősítésre elfogadott összes terület (ha) november 15.

2 A becsült termés (tonnában) (1) (2) november 15.

3 Az összes betakarított mennyiség (tonnában) (3) október 1.

4 A gazdasági év végén a nagykereskedőknél meglévő
készletek (tonnában) (3) (4)

október 1.

(1) Ezeket az adatokat csak az elit vetőmag és a minősített vetőmag esetében kell megadni.
(2) A mennyiség a minősítésre elfogadott vetőmagra vonatkozik.
(3) A mennyiség a minősítési követelményeknek megfelelő vetőmagra vonatkozik.
(4) Az 1947/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 312., 2005.11.29., 3. o.) 2. cikkében meghatározott gazdasági év.

HUL 116/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.5.4.


