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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 80/2003,
17. jaanuar 2003,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 175/2001 koorimata kreeka pähklite teatavate tootjariigi
poolt ametlikult kinnitatud sortide segude kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Olenemata muudest kreeka pähklite segudest, mis on
mujal ametlikult kinnitatud, tuleks nimetatud segude
omadused üksikasjalikult esitada määruses (EÜ)
nr 175/2001, et vältida mistahes lahknevusi selle tõlgendamisel ja kohaldamisel.

(4)

Sel eesmärgil tuleks määrust (EÜ) nr 175/2001 muuta.

(5)

Värske puu- ja köögivilja korralduskomitee ei ole oma
eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ)
nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1881/2002, (2) eriti selle
artikli 2 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 26. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ)
nr 175/2001 lubatakse kõikide kvaliteediklasside eri
sorti kreeka pähkleid panna segamini samasse pakendisse
tingimusel, et tootjariik on segu ametlikult kinnitanud.
Prantsuse asutused on teatanud komisjonile, et nad on
ametlikult kinnitanud mõned sortide segud nimetustega
“Noix de Grenoble” ja “Noix du Périgord”, mida kohaldatakse nii värskete kui kuivatatud kreeka pähklite puhul.
Ameerika Ühendriikide asutused on teatanud komisjonile, et nad on kinnitanud sortide segu nimetusega “California walnuts”, mida kohaldatakse kuivatatud pähklite
puhul.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 175/2001 lisa muudetakse käesoleva määruse
lisa kohaselt.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. jaanuar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER

(1) EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1.
(2) EÜT L 285, 23.10.2002, lk 13.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 175/2001 lisa muudetakse järgmiselt.
1. II jao (Kvaliteedinõuded) punkti B (Klassifikatsioon) muudetakse järgmiselt:
a) punkti i esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:
“Sellesse klassi kuuluvad koorimata kreeka pähklid peavad olema eriti hea kvaliteediga. Neil peavad olema sordile
või teatavate tootjariigi (*) poolt ametlikult kinnitatud sortide segule tüüpilised omadused ja need peavad olema
märgistusel tähistatud.
(*) Teatavate tootjariigi poolt ametlikult kinnitatud sortide segude mittetäielik nimekiri esitatakse III liites.”
b) punkti ii esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:
“Sellesse klassi kuuluvad koorimata kreeka pähklid peavad olema hea kvaliteediga. Neil peab olema sordile,
kaubanduslikule tüübile või teatavate tootjariigi (*) poolt ametlikult määratletud ja märgistusel esitatud sortide
segule tüüpilised omadused.
(*) Teatavate tootjariigi poolt ametlikult kinnitatud sortide segude mittetäielik nimekiri esitatakse III liites.”
2. Lisatakse järgmine tekst:
“III liide
TEATAVATE TOOTJARIIGI POOLT AMETLIKULT KINNITATUD SORTIDE SEGUDE MITTETÄIELIK
NIMEKIRI KÄESOLEVA LISA PUNKTIDES II.B.i JA II.B.ii MÄÄRATLETUD TÄHENDUSES
1. “Noix de Grenoble”
— kuivatatud ja värskete kreeka pähklite puhul, segu järgmistest sortidest: Franquette, Mayette, Parisienne;
2. “Noix du Périgord”
— kuivatatud kreeka pähklite puhul, segu järgmistest sortidest: Marbot, Franquette, Corne;
— värskete kreeka pähklite puhul, segu järgmistest sortidest: Marbot, Franquette;
3. “California walnuts”
— kuivatatud kreeka pähklite puhul, segu järgmistest sortidest: Amigo, Adams, Ashley, Payne, Eureka, Hartley,
Serr, Chandler, Chico, Gustine, Lompoc, Midland, Pedro, Pioneer, Sunland, Tehama, Tulare, Vina, Poe,
Carmello, Cascade, Concha, Ehrhardt, Franquette, Howe, Howard, Idaho, Marchetti, Mayette, Meylan, Plancentia, Sharkey, Sinensis, Trinta, Waterloo, Westside.”
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