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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
PADOMES REGULA (EK) Nr. 858/1999
(1999. gada 22. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2202/96, ar ko ievieš Kopienas atbalsta shēmu konkrētu citrusaugļu
ražotājiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
43. pantu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),
ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (3),
tā kā ar Regulas (EK) Nr. 2202/96 (4) 5. pantu ievieš pārstrādes
sliekšņus; tā kā šo sliekšņu pārsniegumu novērtē, izmantojot to
daudzumu vidējo rādītāju, kuri pēdējos trīs tirdzniecības gados,
tostarp kārtējā gadā, ir pārstrādāti saskaņā ar atbalsta shēmu; tā
kā, ja ir atklāts pārsniegums, samazina atbalstu, kas noteikts
kārtējam tirdzniecības gadam; tā kā šī aprēķina sistēma nozīmē
to, ka atbalsta apjoms konkrētajam tirdzniecības gadam kļūst
zināms tikai pēc attiecīgā tirdzniecības gada beigām; tā kā šī
situācija rada grūtības vadīt ražotāju organizācijas; tā kā tādēļ
pārsnieguma ietekme būtu jāattiecina uz nākamo tirdzniecības
gadu;
tā kā jāņem vērā tas, ka konkrētus produktus pārstrādā visu šo
produktu tirdzniecības gadu; tā kā tādā gadījumā pārstrādes
sliekšņa ievērošana būtu jāvērtē laika posmā, kas vienāds ar trīs
tirdzniecības gadiem;
tā kā šis Regulas (EK) Nr. 2202/96 grozījums būtu jāpiemēro
no 1999./2000. tirdzniecības gada,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo Regulu (EK) Nr. 2202/96 groza šādi:
1. Regulas 5. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:
“2.
Atbalstu, kas par attiecīgajiem produktiem konkrētajam tirdzniecības gadam ir noteikts saskaņā ar 3. panta
2. punktu, samazina par 1 % par katru šā panta 1. punktā
minētā pārsnieguma daļu, ja saskaņā ar atbalsta shēmu trijos
tirdzniecības gados pirms attiecīgā tirdzniecības gada vai
līdzvērtīgā laika posmā pārstrādāto daudzumu vidējais rādītājs pārsniedz minēto slieksni.
Pārsnieguma daļas ir vienādas ar 1 % no katra 1. punktā
minētā sliekšņa.”
2. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:
“6. pants
Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo regulu, jo
īpaši par atbalsta izmaksu, kontroles pasākumiem un sankcijām, tirdzniecības gadiem, pārstrādei piegādāto izejvielu
obligātajām īpašībām, 5. panta 2. punktā minētajam ekvivalentajam laika posmam un sliekšņu pārsniegšanas finansiālajām sekām, pieņem saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 2200/96 46. pantā izklāstīto kārtību.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu
Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 1999./2000. tirdzniecības gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Luksemburgā, 1999. gada 22. aprīlī
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
W. MÜLLER
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