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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG 1343/2001/EK RENDELETE
(2001. július 3.)
a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszeréről szóló 2201/96/EK
tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 449/2001/EK rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 2699/2000/EK rendelettel módosított (1), a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának
közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK
tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

(2)

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 3. cikk (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

mivel:
(1)

(3)

A 449/2001/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikke (4) bekezdésének e) pontja előírja, hogy feldolgozó által a termelői
szervezetek részére a nyersanyag árának a kifizetését
szabályozó feltételeket a szerződésekben kell megállapítani, és előírja különösen azt, hogy a fizetési határidő
nem haladhatja meg a tétel leszállításának az időpontjától számított 60 napot.
Az elengedhetetlen rugalmasság megteremtése, valamint
a rendszer könnyebb irányítása érdekében ezt a határidőt
a szállítás hónapját követő második hónap végéig meg
kell hosszabbítani. Ez a rendelkezés azonban csak azokra
a szerződésekre vonatkozik, amelyeket az e rendelet
hatálybalépését követően kötnek meg.

„e) a nyersanyagokért fizetendő ár fajtától és/vagy
minőségtől és/vagy szállítási időszaktól függően
változhat.
A paradicsom, az őszibarack és a körte esetében a
szerződésben jelezni kell azt a szállítási szakaszt is,
amelyre az ár vonatkozik, valamint a fizetési feltételeket. A fizetési határidő az egyes szállítmányok
esetében nem haladhatja meg a leszállítás havának
végétől számított két hónapot.”
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2001. július 3-án.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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