366

Euroopa Liidu Teataja

ET

03/38. kd

32003R0606

3.4.2003

L 86/15

EUROOPA LIIDU TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 606/2003,
2. aprill 2003,
millega kiidetakse heaks turustusnormidele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse
värske puu- ja köögivilja suhtes Iisraelis enne importi Euroopa Ühendusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

kohaldamist käsitlevas kavas. Peale selle on Iisraeli kontrolliasutused palju aastaid osalenud erinevate liikmesriikide poolt korraldatud seminaridel ja koolitustel.

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 komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003, (2)
eriti selle artiklit 10,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 12. juuni 2001. aasta määruse (EÜ)
nr 1148/2001 (vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide
suhtes, (3)
viimati
muudetud
määrusega
(EÜ)
nr 408/2003 (4)) artiklis 7 sätestatakse tingimused
nende kontrollitoimingute heakskiitmise kohta, mida
teostavad taotluse korral teatavad kolmandad riigid enne
importi ühendusse.
Iisraeli ametiasutused on 30. juulil 2001 saatnud komisjonile taotluse kiita heaks kontrollitoimingud, mille teostajaks on värske toodangu kvaliteedikontrolli teenistus
Iisraeli põllumajanduse ja maaelu arengu ministeeriumi
ning taimekaitse ja kontrolliteenistuste (PPIS) vastutusel.
Kõnealuses taotluses sedastatakse, et PPIS-il on vajalik
personal, varustus ja vahendid kontrollide teostamiseks,
et nad kasutavad määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklis 9
osutatud meetoditega samaväärseid meetodeid ja et
Iisraelist ühendusse eksporditav värske puu- ja köögivili
peab vastama ühenduse turustusnormidele.

(5)

Seetõttu tuleks Iisraeli teostatavad vastavuskontrollid
heaks kiita alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7
lõikega 8 ettenähtud halduskoostöö kehtestamise
kuupäevast.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Iisraeli teostatud kontrollid värske puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kohta enne importi ühendusse kiidetakse
heaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklile 7.

Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 2 teises lõigus
osutatud üksikasjad Iisraeli ametiasutuse ja kontrolliasutuste
kohta on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 3
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Liikmesriikide poolt komisjonile saadetud teabest ilmneb,
et ajavahemikul 1997–2000 ei vastanud turustusnormidele suhteliselt väike osa Iisraelist imporditud värskest
puu- ja köögiviljast.
Iisraeli kontrolliasutuste esindajad osalevad korrapäraselt
rahvusvahelistes jõupingutustes kokku leppida puu- ja
köögivilja turustusstandardid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN-ECE) riknevate toodete standardimise ja
kvaliteedi arendamise töörühmas. Lisaks sellele osaleb
Iisrael Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) puu- ja köögivilja rahvusvaheliste standardite
EÜT
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297, 21.11.1996, lk 1.
7, 11.1.2003, lk 64.
156, 13.6.2001, lk 9.
62, 6.3.2003, lk 8.

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 3 teises lõigus
osutatud sertifikaadid, mis antakse välja pärast käesoleva
määruse artiklis 1 osutatud kontrolli, tuleb koostada vastavalt
käesoleva määruse II lisas esitatud näidisvormile.

Artikkel 4
Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ)
nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 8 osutatud Euroopa Liidu ja
Iisraeli vahelise halduskoostöö sisseseadmist käsitleva teatise
Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldamise päevast.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 2. aprill 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER

I LISA

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud ametiasutus:
Ministry of Agriculture and Rural Development
PPIS (Plant Protection and Inspection Service)
PO box 78
Bet-Dagan 50250
Iisrael
Telefon: (972-3) 968 15 00
Faks: (972-3) 368 15 07
E-post:
Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliasutus:
Ministry of Agriculture and Rural Development
PPIS (Plant Protection and Inspection Service)
Fresh produce quality control service
PO box 78
Bet-Dagan 50250
Iisrael
Telefon: (972-3) 968 15 20
Faks: (972-3) 368 15 07
E-post:
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