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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1393/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/
1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2316/
1999 poikkeamisesta tietyillä Ranskan alueilla kesannoinnin osalta
käyttö peltokasvien viljelyyn, kuitenkin niin että säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa,
ettei näitä aloja käytetä voittoa tuottavassa tarkoituksessa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1038/2001 (2), ja
erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2316/1999 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1157/2001 (4), vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1251/
1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt
pinta-alatukien ja erityisesti kesannoinnin myöntämisedellytysten osalta.
Asetuksen (EY) N:o 2316/1999 19 artiklan 2 ja 3
kohdassa säädetään, että kesannoitujen alojen on oltava
poistettuina tuotannosta viimeistään 15 päivänä tammikuuta alkavan ja aikaisintaan 31 päivänä elokuuta päättyvän kauden ajan ja että niitä ei saa käyttää maataloustuotantoon eikä hyötykäyttöön, jollei toisin säädetä.
Huhti- ja toukokuun 2001 tulvat ovat eräillä Ranskan
alueilla vaikeuttaneet rehun hankintaa ja saattaneet tuottajat tilanteeseen, jossa heitä uhkaavat raskaat tulonmenetykset, koska heidän on pakko myydä karjansa, jos
tavanomaista ruokintaa ei voida taata. Sen vuoksi on
suotavaa etsiä väliaikaisia vaihtoehtoja ja asianmukaisesti
perustelluissa tapauksissa ja objektiivisia kriteereitä
noudattaen sekä edellyttäen, että vähintään 27 prosenttia
kyseisen tilan rehuntuotantoon käytetystä pinta-alasta
on ollut tulvan vallassa, sallia kesannoitujen alojen

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Markkinointivuonna 2001/2002 ja poiketen asetuksen
(EY) N:o 2316/1999 19 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksistä
kesannoiduiksi ilmoitettuja aloja voidaan käyttää karjan ruokintaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetuilla alueilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja objektiivisia kriteereitä
noudattaen, jos vähintään 27 prosenttia kyseisen tilan rehuntuotantoon käytetystä pinta-alasta on ollut tulvan vallassa.
2.
Ranskan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei kesannoituja aloja käytetä voittoa tuottavassa
tarkoituksessa ja erityisesti että kyseisiltä aloilta korjatut tuotteet jätetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 603/95 (5)
säädetyn kuivattujen rehujen tukijärjestelmän ulkopuolelle.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 15 päivästä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
RANSKA
Seuraavat departementit:
Loire-Atlantique

Cher

Calvados

Charente-Maritime

Maine-et-Loire

Sarthe

Haute-Saône

Vendée

Indre

Eure

Mayenne

Nièvre

Indre-et-Loire

Val-d'Oise

Côte-d'Or

Yonne

Aisne

Seine-Maritime

Somme

Rhône

Pas-de-Calais

Yvelines

Loir-et-Cher

Saône-et-Loire

Morbihan

Oise

Nord

Ille-et-Vilaine
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