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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 470/2008/EK RENDELETE

(2008. május 26.)

az 1782/2003/EK rendeletnek a dohányra vonatkozó támogatásból a 2008. és 2009. évben a
Közösségi Dohányalapba történő átcsoportosítás, valamint az 1234/2007/EK rendeletnek a

Közösségi Dohányalap finanszírozása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdé-
sére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo-
gatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támo-
gatási rendszerek létrehozásáról, továbbá bizonyos rende-
letek módosításáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rende-
let (2) 110 j. cikke szerint a nyersdohány-termelőknek a
2006–2009. betakarítási években dohányra vonatkozó
támogatást nyújtanak.

(2) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozá-
sáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonat-
kozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) („az egységes közös
piacszervezésről szóló rendelet”) 104. cikkének (2) bekez-
dése úgy rendelkezik, hogy a Közösségi Dohányalap
finanszírozását a 2006. és 2007. évre szóló, dohányra
vonatkozó támogatás bizonyos részének az
1782/2003/EK rendelet 110 m. cikkének megfelelően
történő átcsoportosításával kell megoldani. A Közösségi
Dohányalap finanszírozása eddig is a dohányra vonat-
kozó támogatás egy részének átcsoportosításával történt.
A 2006. és a 2007. naptári évre szóló ilyen átcsoporto-
sításra eredetileg akkor született javaslat, amikor a dohá-

nyágazat is bekerült az egységes támogatási rendszerbe,
és a fenti évekre a dohányra vonatkozó átmeneti támo-
gatást kellett nyújtani. Végül a 864/2004/EK tanácsi ren-
delet (4) a 2008. és a 2009. évre is kiterjesztette a
dohányra vonatkozó támogatást, de nem hosszabbította
meg a Közösségi Dohányalapnak a dohányra vonatkozó
támogatásból való levonással történő finanszírozását.

(3) A Közösségi Dohányalap által finanszírozott intézkedések
rendkívül sikeresnek bizonyultak, és jó példát szolgál-
tatnak a mezőgazdasági és egészségügyi politikák együtt-
működésére is. Az említett intézkedések folytatásának
biztosítására, valamint figyelembe véve, hogy az alap
finanszírozása eddig is a dohányra vonatkozó támogatás
átcsoportosításával történt, célszerű a 2008. és 2009.
naptári évre szóló, dohányra vonatkozó támogatás 5 %-
ának megfelelő összegnek a Közösségi Dohányalapba
történő átcsoportosítása.

(4) Az 1782/2003/EK rendeletet és az 1234/2007/EK rende-
letet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 110 m. cikke helyébe a következő
szöveg lép:

„110 m. cikk

A Közösségi Dohányalapba történő átcsoportosítás

A 2075/92/EGK rendelet 13. cikke szerint előírt, a Közösségi
Dohányalap keretébe tartozó tájékoztatási intézkedéseket az e
fejezetnek megfelelően nyújtott támogatásnak a 2006. naptári
év tekintetében 4 %-ával, a 2007., 2008. és 2009. naptári év
tekintetében pedig 5 %-ával megegyező összeggel kell finan-
szírozni.”

HU2008.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 140/1

(1) 2008. május 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent
meg).

(2) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 293/2008/EK bizottsági
rendelettel (HL L 90., 2008.4.2., 5. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 361/2008/EK rendelettel
(HL L 121., 2008.5.7., 1. o.) módosított rendelet. (4) HL L 161., 2004.4.30., 48. o.



2. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet 104. cikke (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) a 2006–2009. naptári évek vonatkozásában az 1782/2003/EK rendelet 110 m. cikkében foglaltaknak
megfelelően.”

3. cikk

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

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagál-
lamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 26-án.

a Tanács részéről
az elnök
D. RUPEL

HUL 140/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.30.


