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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

L 93/3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 550/2005 НА КОМИСИЯТА
от 7 април 2005 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 416/2004 относно определяне на преходни мерки за прилагане на
Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1535/2003 по отношение на системата на
помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Регламент (ЕО) № 416/2004 следва съответно да се измени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по преработени плодове и зеленчуци,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република,
Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения
и Словакия, и по-специално член 41, първи параграф от него,

като има предвид, че:

Член 1
Член 3 от Регламент (ЕО) № 416/2004 се заменя със следния текст:
„Член 3

(1)

(2)

(3)

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 416/2004 на
Комисията (1) за определяне на преходни мерки поради
присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър,
Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък новите държави-членки) предвижда изплащането на допълнителна сума, когато проверката за спазването на прага при определянето на помощите
на пазарна година 2005—2006 показва, че прагът на Общността не е надхвърлен.

Както се предвижда от Регламент (ЕО) № 170/2005 на
Комисията от 31 януари 2005 г. за установяване на
помощта за доматите за преработка за пазарна година
2005—2006 (2), количествата домати, за които са представени заявления за получаване на помощ за пазарна година
2004—2005 в новите държави-членки, попадат в рамките
на техните национални прагове и праговете на Общността
за преработката на домати, въз основа на количествата, за
които са били представени заявления за получаване на
помощи за 2004—2005.

След като е отбелязано, че новите държави-членки са
спазили своите национални прагове, липсват основания за
отлагане плащанията на допълнителната сума, предвидена
в член 3 от Регламент (ЕО) № 416/2004, тъй като вече не
са необходими предпазни мерки. Следователно това плащане следва да бъде извършено.

(1) ОВ L 68, 5.3.2004 г., стр. 12.
(2) ОВ L 28, 1.2.2005 г., стр. 29.

1. Ако проверката на спазването на прага при определянето на
помощта за пазарната година 2005—2006 показва, че прагът
на Общността не е надхвърлен, се изплаща допълнителна сума,
равна на 25 % от помощта, предвидена в член 4, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 2201/96, във всички нови държави-членки
след пазарната година 2004—2005, освен в случая с доматите,
за които допълнителната сума се изплаща, след като се установи, че новите държави-членки са спазили своите национални
прагове.
2. Ако проверката на спазването на прага при определянето на
помощта за 2005—2006 пазарна година показва, че прагът на
Общността е надхвърлен, в новите държави-членки, в които
прагът не е надхвърлен или в които прагът е надхвърлен с
по-малко от 25 %, се изплаща допълнителна сума след края на
2004—2005 пазарна година, освен в случая с доматите, за
които допълнителната сума се изплаща, след като се установи,
че новите държави-членки са спазили своите национални прагове.
Допълнителната сума, предвидена в първата алинея, се основава
на действителната сума, с която е надхвърлен съответния
национален праг, до максимум от 25 % от помощта, предвидена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96.“

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 7 април 2005 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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