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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 962/2002
ze dne 27. května 2002,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového
škrobu
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(6)

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

Nařízení Rady (ES) č. 1253/1999 (5) pozměňuje platební
terminologii v článku 8 nařízení (EHS) č. 1766/92 (6);
uvedené nařízení je proto třeba uvést v soulad s touto
terminologií,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na návrh Komise (1),

Článek 1

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem
výboru (3),

na

stanovisko

Hospodářského

a sociálního

Nařízení (ES) č. 1868/94 se mění takto:
1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
„Článek 2
1.
Následujícím producentským členským státům se pro
výrobu bramborového škrobu v hospodářských letech
2002/03, 2003/04 a 2004/05 přidělují kvóty:
(v tunách)

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1868/94 (4)
stanoví kvóty bramborového škrobu pro producentské
členské státy pro hospodářské roky 2000/01 a 2001/
02.
Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94 má být
kvóta producentským členským státům přidělena každý
třetí rok na základě zprávy, kterou Komise předkládá
Radě. Kvóty, které jsou v současné době stanoveny
pro hospodářský rok 2001/02, by proto měly být o tři
roky prodlouženy.

Dánsko

168 215

Německo

656 298

Španělsko

1 943

Francie

265 354

Nizozemsko

507 403

Rakousko

47 691

Finsko

53 178

Švédsko

62 066
Celkem

(3)

S ohledem na probíhající hodnocení daného odvětví
si Komise vyhrazuje právo předložit další vhodné legislativní návrhy týkající se režimu výroby bramborového
škrobu.

(4)

Producentské členské státy přidělí své kvóty pro období
tří let všem výrobcům bramborového škrobu na základě
kvót přijatých pro hospodářský rok 2001/02.

(5)

1

Množství použitá nad rámec subkvót, které jsou
k dispozici v hospodářském roce 2001/02, musí být
pro hospodářský rok 2002/03 podle ustanovení čl. 6
odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94 odečtena.

( ) Úř. věst. C 51 E, 26.2.2002, s. 368.
(2) Stanovisko ze dne 15. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku Evropských společenství).
(3) Úř. věst. C 80, 3.4.2002, s. 46.
(4) Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1252/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 15).
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2.
Každý producentský členský stát rozdělí před provedením případné opravy podle čl. 6 odst. 2 mezi podniky
vyrábějící bramborový škrob kvóty uvedené v odstavci 1
pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2004/05
v poměru k subkvótám, které má daný podnik k dispozici
v hospodářském roce 2001/02.
Subkvóty každého podniku pro hospodářský rok 2002/03
se upraví s přihlédnutím ke každé částce použité nad kvótu
v hospodářském roce 2001/02 v souladu s čl. 6 odst. 2.“
(5) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).
(6) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 18.
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2. Článek 3 se nahrazuje tímto:
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3. Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

„Článek 7

1.
Nejpozději do 30. září 2004 a poté každý třetí rok
předloží Komise Radě zprávu o přidělování kvót ve Společenství, která bude v případě potřeby doplněna vhodnými
návrhy. Tato zpráva zohlední změny plateb producentům
brambor a rozvoj trhu s bramborovým škrobem i trhu
s obilným škrobem.

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na výrobu bramborového škrobu v podnicích, které nenakupují brambory,
pro něž byla poskytnuta platba podle článku 8 nařízení
(EHS) č. 1766/92 ani náhrady podle článku 7 uvedeného
nařízení.“

2.
Nejpozději do 31. prosince 2004 a poté každý třetí
rok přidělí Rada, jednající na základě článku 37 Smlouvy,
členským státům kvóty pro následující tři hospodářské roky
na základě zprávy uvedené v odstavci 1.
3.
Nejpozději do 31. ledna 2005 nebo před tímto datem
a poté každý třetí rok poskytnou členské státy těm, kterých
se to týká, podrobné údaje o přidělování kvót pro následující tři hospodářské roky.“

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Použije se ode dne 1. července 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. května 2002.
Za Radu
předseda
M. ARIAS CAÑETE

