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EUROOPA LIIDU TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 210/2003,
3. veebruar 2003,
millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2316/1999, milles sätestatakse nõukogu määruse
(EÜ) nr 1251/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses maa tootmisest kõrvaldamisega halbade
ilmastikutingimuste tõttu ühenduse teatavates piirkondades

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ)
nr 1251/1999, millega kehtestatakse teatavate põllukultuuride
tootjatele toetussüsteem, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ)
nr 1038/2001, (2) eriti selle artiklit 9,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1251/1999 artikli 2 lõikes 3 osutatud
üldkava raames pindalatoetuse saamise tingimuseks on
kohustuslik maa tootmisest kõrvaldamine.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2316/1999 (3) (viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 327/2002 (4)) kindlaksmääratud üksikasjalikes rakenduseeskirjades sätestatakse,
et maa tootmisest kõrvaldamine peab algama hiljemalt
15. jaanuaril ja tootmisest kõrvaldatud maal ei ole
lubatud mingisugune põllumajanduslik tootmine.

(3)

Halbade ilmastikutingimuste tõttu ei saa mõnede liikmesriikide eri piirkondade tootjad koristada oma saaki, eriti
kartulit, maisi, suhkru- ja söödapeeti, 2003/04. turustusaastal tootmisest kõrvaldatavalt maalt enne 15. jaanuari
2003. Neil asjaoludel tuleks erandliku abinõuna anda
tootjatele taotluse korral luba koristada oma saak hiljemalt 28. veebruaril 2003 ning tunnistada kõnealused
alad nõuetekohaselt tootmisest kõrvaldatuks, kui tootja
tõendab, et kohaldatavad tingimused on täidetud.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kui tootja suudab taotluse korral tõendada asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele, et:
— saagikoristus ei saanud halbade ilmastikutingimuste või hilinenud külvi tõttu toimuda enne 15. jaanuari 2003,
— saagikoristus lõpetati hiljemalt 28. veebruaril 2003,
— kõik muud maa tootmisest kõrvaldamise suhtes kohaldatavad tingimused on täidetud,
käsitatakse asjaomast maad 2003/04. turustusaastal nõuetekohaselt tootmisest kõrvaldatuna, olenemata määruse (EÜ)
nr 2316/1999 artikli 19 lõigetest 2 ja 3.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Seda kohaldatakse alates 15. jaanuarist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 3. veebruar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER
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