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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 191/2000,
24. jaanuar 2000,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1696/71 humalaturu ühise korralduse kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikleid 36 ja 37,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)
ning arvestades, et:
(1)

tootjarühmade moodustamise toetuskava ei kohaldata
enam humalat tootvates liikmesriikides, v.a Austria
Vabariigis, millel on lubatud 1994. aasta ühinemisakti
alusel kohaldada kõnealust kava 31. detsembrini 1999;
selguse huvides tuleks määruse (EMÜ) nr 1696/71 (2) artiklid 8 ja 10 ning artikli 17 lõige 2 alates 1. jaanuarist
2000 kehtetuks tunnistada;

(2)

nõukogu on kindlaks määranud tootjatele kindla suurusega toetuse 480 eurot hektari kohta aastas viieks aastaks
alates 1996. aasta saagikoristusest kuni 2000. aasta
saagikoristuseni (kaasa arvatud); seepärast ei pea
komisjon enam esitama nõukogule humalatootmist ja/
turustamist käsitlevat iga-aastast aruannet, kuna määruse
(EMÜ) nr 1696/71 artiklis 18 on sätestatud, et tuleb
esitada kokkuvõttev aruanne pärast viieaastast ajavahemikku, kui nõukogu peab otsustama toetuse suuruse
ajavahemikuks, mis algab 2001. aasta saagikoristusest;
kõnealuse määruse artikli 11 võib seepärast kehtetuks
tunnistada ning artiklit 12 võib kohandada, võttes
arvesse kõnealust kehtetuks tunnistamist,

Artikkel 1
Määrust (EMÜ) nr 1696/71 muudetakse järgmiselt.
1. Artiklid 8, 10 ja 11 ning artikli 17 lõige 2 tunnistatakse
kehtetuks.
2. Artikli 12 lõige 6 asendatakse järgmisega:
“6.
Kui turuolukord näitab, et ühenduse humalaturul on
struktuuriliste ülejääkide või tarnestruktuuri häire tekkimise
oht, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kohandada
asutamislepingu artikli 37 lõikes 2 sätestatud korras lõikes 5
esitatud toetuse summat kas:
a) makstes toetust üksnes kõnealuseks aastaks registreeritud
humalakasvatusala osa eest, vajaduse korral toetust
kohandades, või
b) tunnistades toetuse saamise tingimustele mittevastavaks
need humalakasvatusalad, mida kasutatakse tootmiseks
esimest ja/või teist aastat.”
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 24. jaanuar 2000
Nõukogu nimel
eesistuja
L. CAPOULAS SANTOS

(1) Arvamus esitatud 17. detsembril 1999 (Euroopa Ühenduste Teatajas
seni avaldamata).
(2) EÜT L 175, 4.08.1971, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1257/99 (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80).

