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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2384/2002,
30. detsember 2002,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2837/93, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ)
nr 2019/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad oliivisalude säilitamise kohta tavapärastes oliivikasvatuspiirkondades

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

2000/01., 2001/02., 2002/03. ja 2003/04. turustusaastaks, (5)
viimati
muudetud
määrusega
(EÜ)
nr 1249/2002 (6)) artikli 24 lõikele 1 vastav tingimus,
millega nähakse ette oliiviõli tootmistoetuse saamisele
vastava oliivikasvatuseks kasutatava maatüki miinimumsuurus.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 19. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ)
nr 2019/93 väiksemate Egeuse mere saarte heaks teatavate
põllumajandussaaduste suhtes kohaldatavate erimeetmete
kohta, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 442/2002, (2)
eriti selle artikli 11 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2837/93, (3) viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 2813/94, (4) sätestatakse
väiksemate Egeuse mere saarte tavapärastes oliivikasvatuspiirkondades asuvate oliivisalude säilitamiseks ettenähtud kindlasummalise hektaritoetuse andmise tingimused.
Määruse (EMÜ) nr 2837/93 artiklis 1 sätestatud abi
saamise kriteeriumidele tuleks lisada komisjoni
30. oktoobri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2366/98
(millega kehtestatakse oliiviõli tootmistoetuste kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad 1998/99., 1999/2000.,

(3)

Seepärast tuleb muuta määrust (EMÜ) nr 2837/93.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
õli- ja rasvaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EMÜ) nr 2837/93 artiklile 1 lisatakse järgmine
punkt:
“e) mis on komisjoni määruse (EÜ) nr 2366/98 (*) artikli 24 lõike 1 teises lõigus kehtestatud miinimumsuurusega.
(*) EÜT L 293, 31.10.1998, lk 50.”
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. detsember 2002
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER
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