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A BIZOTTSÁG 2198/2003/EK RENDELETE
(2003. december 16.)
az aszalt szilvával kapcsolatos támogatási intézkedések tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 464/1999/EK rendelet
módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 453/2002/EK bizottsági rendelettel (1)
módosított, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i
2201/96/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 6c.
cikkének (7) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 464/1999/EK bizottsági rendelet (3) az aszalt szilvával
kapcsolatos támogatási intézkedések tekintetében a
2201/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozóan
részletes szabályokat állapít meg.

A 464/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„2. cikk
A 2201/96/EK rendelet 6a. cikkében említett támogatásra
való jogosultság érdekében a szilvának meg kell felelnie az I.
melléklet B. részében foglalt tulajdonságoknak, és olyan
szárított szilvából kell származnia, amely megfelel az I.
melléklet A. részében foglalt tulajdonságoknak, és amelyre a
minimális ár teljes egészében kifizetésre került a hulladékanyag nélkül szállított mennyiségek alapján.”
2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„6. cikk

(2)

A minimálár-rendszer szigorúbbá tétele érdekében meg
kell határozni, hogy a hulladékanyag-tartalmat nem
szabad figyelembe venni a feldolgozók által fizetett ár
kiszámításánál.

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket, hogy
elsősorban a készletnyilvántartás ellenőrzésével megbizonyosodjanak arról, hogy a teljes, értékesített vagy raktározott
mennyiség termelőnként megfelel annak a mennyiségnek,
amelyre vonatkozóan támogatást fizettek ki.”

(3)

Az aszaltszilva-előállítás támogatási rendszerére alkalmazott ellenőrző mechanizmusokat fejleszteni kell a tagállamok által a nyersanyagokra vonatkozóan elvégzendő
ellenőrzésekre vonatkozó szabályok pontosabb megfogalmazása révén.

(4)

A 464/1999/EK rendeletet ezért módosítani kell.

3. Az I. melléklet B. része I szakaszának 3. pontja helyébe a
következő szöveg lép:
„3. Az aszaltszilva-csomagokat a feldolgozónak ellenőriznie
kell a telephelyére történő megérkezéskor, a termelői
szervezet képviselőjének jelenlétében, és azokat méret
szerint osztályozni kell, kivéve, ha ipari felhasználásra
szánják.”

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2003. december 16-án.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
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