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URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 996/2001
z dne 22. maja 2001
o spremembi uredb (EGS) št. 1764/86, (EGS) št. 2319/89 in (EGS) št. 2320/89 o najnižjih zahtevah
glede kakovosti za proizvode, predelane iz paradižnikov, hrušk in breskev, v okviru programa
proizvodne pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

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. 2699/2000 (2), in zlasti člena 6(1) Uredbe,

Člen 1
Uredba (EGS) št. 1764/86 se spremeni :
1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 določa program pomoči
za organizacije proizvajalcev, ki dobavljajo paradižnik,
hruške in breskve za predelavo v proizvode, navedene v
Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Uredbe Komisije (EGS) št. 1764/86 z dne 27. maja
1986 o najnižjih kakovostnih zahtevah za proizvode na
osnovi paradižnika, upravičene do proizvodne
pomoči (3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo
(ES) št. 1593/98 (4), (EGS) št. 2319/89 z dne 28. julija
1989 o najnižjih zahtevah glede kakovosti za hruške
sort viljamovka in rocha v sirupu in naravnem sadnem
soku, ki so upravičene do programa proizvodne
pomoči (5), in (EGS) št. 2320/89 z dne 28. julija 1989 o
najnižjih zahtevah glede kakovosti za breskve v sirupu
in breskve v naravnem sadnem soku za uporabo
programa proizvodne pomoči (6) določajo najnižje
zahteve glede kakovosti za navedene predelane proizvode. Te uredbe je treba spremeniti, da bi upoštevali
spremembe programa pomoči, ki jih je uvedla Uredba
Sveta (ES) št. 2699/2000.

„Člen 1
Ta uredba določa najnižje zahteve glede kakovosti, ki jih
morajo izpolnjevati proizvodi iz paradižnika, kakor so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 449/2001.“
2. V členih 2, 3, 8, 10 (3)(a) in 11 se besede „Uredba (ES)
št. 504/97“ nadomestijo z „Uredba (ES) št. 449/2001“.

Člen 2
Uredba (EGS) št. 2319/89 se spremeni:
1. Naslov se nadomesti z naslednjim:
„o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort
viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku
v okviru programa proizvodne pomoči.“
2. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1

Zahteve glede kakovosti, določene z uredbami (EGS)
št. 1764/86, (EGS) št. 2319/89 in (EGS) št. 2320/89,
so podrobna pravila za uporabo poleg tistih pravil, ki jih
določa Uredba Komisije (ES) št. 449/2001 z dne 2.
marca 2001 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede programa pomoči
za predelano sadje in zelenjavo (7), ki je razveljavila in
nadomestila Uredbo Komisije (ES) št. 504/97 (8).

(3)

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

(4)

(1)
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(8)
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297, 21.11.1996, str. 29.
311, 12.12.2000, str. 9.
153, 7.6.1986, str. 1.
208, 29.7.1998, str.17.
220, 29.7.1989, str. 51.
220, 29.7.1989, str. 54.
64, 6.3.2001, str. 16.
78, 20.3.1997, str. 14.

Ta uredba določa najnižje zahteve glede kakovosti, ki jih
morajo izpolnjevati konzervirane hruške sort viljamovka in
rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku, v nadaljnjem
besedilu ‘hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku’,
kakor so opredeljene v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 449/
2001.“

Člen 3
Uredba (EGS) št. 2320/89 se spremeni:
1. Naslov se nadomesti z naslednjim:
„o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za breskve v
sirupu in/ali naravnem sadnem soku v okviru programa
proizvodne pomoči.“
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2. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1
Ta uredba določa najnižje zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati konzervirane breskve v
sirupu in/ali naravnem sadnem soku, kakor so opredeljene v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 449/2001.“
Člen 4
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 22. maja 2001
Za Komisijo
Franz FISCHLER

Član Komisije

