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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1880/2001
z dne 26. septembra 2001
o spremembi Uredbe (ES) št. 1621/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 2201/96 glede pomoči pri pridelavi grozdja za proizvodnjo nekaterih sort rozin
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

poseganja v prehodne določbe iz člena 13(2)(d). Glede
na spremembo teh prehodnih določb za tržno leto
2001/02 se končni datum za sklenitev pogodb preloži
na 30. september 2001 za tekoče leto.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28.
oktobra 1996 o skupni ureditvi trgov za predelano sadje in
zelenjavo (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES)
št. 1239/2001 (2), in zlasti člena 7(5) Uredbe,

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo —

ob upoštevanju naslednjega:
Člen 13(2)(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1621/1999 z dne
22. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede pomoči pri pridelavi grozdja za proizvodnjo nekaterih sort rozin (3),
kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2256/
1999 (4), določa za tržne udeležence, ki so imeli koristi
od ukrepa, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 399/94 z
dne 21. februarja 1994 o posebnih ukrepih za rozine (5),
kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/
2000 (6), prehodne ukrepe glede obveznosti uporabe
plastičnih skladalnih zabojčkov za dobavo nepredelanih
rozin. V odgovor na zahtevo Grčije, ki je poročala o
težavah pri dobavi takih zabojčkov, je treba te prehodne
ukrepe kot izjemen ukrep podaljšati za eno leto in zato
določiti vmesno stopnjo 75 % dobavljenih in uskladiščenih količin v teh zabojčkih za tržno leto 2001/02.

(1)

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1621/1999 določa, da je treba
pogodbe skleniti do 1. avgusta pred tekočim tržnim
letom, te pogodbe pa morajo od posameznih proizvajalcev ali organizacij proizvajalcev zahtevati dobavo vseh
pridelanih količin v skladalnih plastičnih zabojčkih, brez

(2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Člen 13(2) Uredbe (ES) št. 1621/1999 se spremeni:
1. Točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) Pogodbe iz člena 5 se podpišejo med proizvajalci ali
organizacijami proizvajalcev in predelovalci, ki so
vložili zahtevke za registracijo v podatkovni zbirki,
preden se sklenejo pogodbe; pogodbe za tržna leta
1999/2000, 2000/01 in 2001/02 se sklenejo do 1.
novembra 1999, 1. septembra 2000 in 30. septembra
2001 za ustrezno leto“.
2. Tretja alinea točke (d) se nadomesti z naslednjim:
„— najmanj 75 % količin, dobavljenih in uskladiščenih
med tržnim letom 2001/02“.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih
skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 26. septembra 2001
Za Komisijo
Franz FISCHLER
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