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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 999/1999
(1999. gada 11. maijs),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 293/98 attiecībā uz noteicošo dienu, kuru piemēro to augļu un
dārzeņu transporta izmaksām, ko izplata bez maksas pēc izņemšanas no tirgus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ievērojot Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu
un atkāpjoties no 4. panta 2. punkta Komisijas
1998. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2808/98, ar
ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā
piemērot eiro agromonetāro sistēmu lauksaimniecībā (6);

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK)
Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro agromonetāro režīmu (1), un jo
īpaši tās 3. panta 2. punktu,
(1)

tā kā Komisijas Regula (EK) Nr. 293/98 (2), kurā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 519/1999 (3),
nosaka noteicošās dienas, ko piemēro augļu un dārzeņu
nozarē un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem;

(2)

tā kā 15. pants un V pielikums Komisijas 1997. gada
16. aprīļa Regulā (EK) Nr. 659/97, ar ko paredz sīki
izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes
Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz intervences pasākumiem augļu un dārzeņu nozarē (4), kurā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 729/1999 (5),
nosaka atbalstu to produktu transporta izmaksām, ko
izplata bez maksas pēc izņemšanas no tirgus; tā kā
pieredze rāda, ka attiecīgajās dalībvalstīs, kuras nav
pieņēmušas eiro, visbiežāk šo transportēšanu veic ražotāju organizācijas, kas minētos produktus ir izņēmušas
no tirgus; tā kā transportēšana un attiecīgā izņemšana
no tirgus visbiežāk notiek vienlaikus vai ar dažu dienu
atstarpi; tā kā tādēļ administratīvas vienkāršošanas labad
vienots maiņas kurss jāpiemēro šīm divām darbībām,

(3)

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar
Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 293/98 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu
tekstu:
“2.
Konversijas likme, kas piemērojama vienotas likmes
summām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 659/97 15. panta
1. punktā un noteiktas minētās regulas V pielikuma
1. punktā, ir lauksaimniecības konversijas likme, kura
noteikta saskaņā ar šā panta 1. punktu.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā 1999. gada 1. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 1999. gada 11. maijā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER
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