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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 857/1999
(1999. gada 22. aprīlis),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
43. pantu,

1. pants

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),
ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (3),
tā kā Regulā (EEK) Nr. 2200/96 (4) izklāstīti noteikumi par
atzītām ražotāju organizācijām; tā kā šie noteikumi prasa, lai šo
organizāciju biedri pārdotu visu savu produkciju ar ražotāju
organizācijas starpniecību; tā kā tomēr nolemts neievērot
minētās saistības, atļaujot produkcijas pārdošanu ražotāja saimniecībā tieši patērētājiem viņu personiskām vajadzībām; tā kā
šādai tirdzniecībai piemērojams apjoma ierobežojums; tā kā,
ņemot vērā noteiktās Kopienas daļās pastāvošo praksi, šo
neievērošanu būtu jāpaplašina, ietverot tiešu produkcijas
pārdošanu patērētājiem ārpus saimniecības, bet nevajadzētu
mainīt pastāvošo apjoma ierobežojumu;
tā kā minētās regulas 15. panta 4. punkta c) apakšpunkts būtu
jāpaskaidro;
tā kā pašreizējie noteikumi par to, ka Kopiena apmaksā
noteiktu, no tirgus apgrozības izņemtu un pēc tam par brīvu
realizējamu produktu transporta, šķirošanas un iepakošanas
izmaksas, būtu jāpiemēro visai no tirgus apgrozības izņemtu
produktu brīvai realizācijai,

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2200/96 groza šādi:
1. Tās 11. panta 1. punkta c) apakšpunkta 3) punkta pirmajā
ievilkumā vārdus “viņu saimniecībās” aizstāj ar vārdiem
“viņu saimniecībās un/vai ārpus tām”.
2. Tās 15. panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c) izstrādā galīgos noteikumus attiecībā uz nepieciešamajiem tehniskajiem un cilvēkresursiem, kas vajadzīgi, lai
nodrošinātu atbilstības kontroli standartiem, kuri minēti
2. pantā, augu veselības noteikumiem un maksimālajiem pieļaujamajiem atlikumu līmeņiem.”
3. Tās 30. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
“6.
Kopiena, ar nosacījumiem, kas jānosaka saskaņā ar
46. pantā izklāstīto procedūru, sedz transporta, šķirošanas
un iepakošanas izmaksas saistībā ar 1. punktā minēto
bezmaksas izplatīšanu.”
2. pants
Regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu
Oficiālajā Vēstnesī.

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