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Forslag til

RAPETS FQRQRPNING (EP)
on fastsættelse for produktionsåret 19.94/95 af den procentdel,
der er omhandlet i artikel 3, stk. la, andet afsnit,
i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår støtten
til produkter forarbejdet på basis af tomater

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Denne foranstaltning skal træffes på EF-niveau, idet der er tale om et
område, hvor EF har enekompetence. Intensiteten og det procentvise omfang
beskrives nedenfor.
Ifølge artikel 3, stk. la, i forordning (EØF) nr. 426/86 ydes der en præmie
lig med 2% af den støtte, der betales for de mængder færdigprodukter på
basis af tomater, der fremstilles af den mængde friske tomater, der leveres
i henhold til kontrakter, der er indgået med producentorganisationerne.
Præmien udbetales kun, hvis forarbejdningsvirksomhederne eller deres
sammenslutninger;
har overtaget alle de friske tomater, der er dækket af disse kontrakter
beviser, at de tomater, der er er forarbejdet i henhold til nævnte
kontrakter, udgør en væsentlig procentdel af den samlede mængde
forarbejdede tomater.
Nærværende forslag tager sigte på at fastsætte procentdelen for
produktionsåret 1994/95 på samme niveau som for det foregående produktionsår
under hensyntagen til den rolle, som producentorganisationerne spiller i
Fællesskabet for tiden.
Det skal erindres, at formålet med foranstaltningen er at fremme
koncentrationen af udbuddet for friske tomater for at opnå en bedre ligevægt
mellem udbud og efterspørgsel især for tomater, der er beregnet til
forarbejdning.

Forslag til
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr

om fastsættelse for produktionsåret 1994/95 af den procentdel,
der er omhandlet i artikel 3, stk. la, andet afsnit,
i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår støtten
til produkter forarbejdet på basis af tomater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86 af 24. februar 1986
om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og
grønsager<*),

senest

ændret

ved

forordning

(EF)

549/94< 2 ),

nr.

særlig

artikel 3, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:
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kontrakter
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mellem

sammenslutninger

sammenslutninger

af

af

forarbejdnings-

virksomheder eller en forarbejdningsvirksomhed på den anden side er det i
forordning

(EØF) nr. 426/86 foreskrevet, at der på visse betingelser kan

ydes en tillægspræmie for forarbejdning;

den

bestemte

tomater,

væsentlige

SOM

er

procentdel

omfattet

af

af

kontrakter

fastsættes for produktionsåret 1994/95;

(1)

EFT nr. L
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49 af 27.02.1986, s. 1.

samlede
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mængde
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producenter,

bør

i

betragtning

tomatproducenter
hensigtsmæssigt

af

den

spiller

væsentlige
i

de

rolle,

producerende

sammenslutningerne
medlemsstater,

at opretholde den samme procentdel

som

er

af
det

i produktionsåret

1993/94 for de mængder tomater, der er omfattet af kontrakter indgået med
producentorganisationer, i forhold til den samlede forarbejdede mængde; der
bør dog i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager foretages en undersøgelse af, om foranstaltningen er påkrævet, og
om den bør videreføres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For

produktionsåret

1994/95

fastsættes

den

i artikel

3,

stk.

la, andet

afsnit, i forordning (EØF) nr. 426/86 omhandlede procentdel til 80%.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne

1. BUDGETPOST:

1511

BEVILLINGER:

398 mio. ECU

2. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE:
Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for produktionsåret 1994/95 af de i artikel 3, stk. 1a,
i forordning (EØF) nr. 426/86 omhandlede procentdelen, for så vidt angår støtte til produkter forarbejdet
på basis af tomater.
3. RETSGRUNDLAG:

Forordning (EØF) nr. 426/86.

4. FORMÅL:
Tilskynde til indgåelse af kontrakter mellem producentsammenslutninger og forarbejdningsvirksomheder.

12-MÅNEDERSPERIODE
5.

FINANSIELLE VIRKNINGER

5.0 UDGIFTER, SOM AFHOLDES
- OVER EF-BUDGETTET
(REST I TUT I ONER/INTERVENT I ON)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXX

INDEVÆRENDE
REGNSKABSÅR (94)

FØLGENDE
REGNSKABSÅR (95)

6,4 mio. ECU

6.4 mio. ECU

5.1 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
1996

1995

1997

1998

5.0.1 OVERSLAG - UDGIFTER
5.1.1 OVERSLAG - INDTAEGTER
5.2 BEREGNING:
Udgifterne til forarbejdning af tomater for produktonsåret 1994/95 anslås til 332,5 mio. ECU (A)
Da forhøjelsen af støtten er på 2% af støttebeløbet, andrager udgifterne til foranstaltningen:
332,5 mio. ECU (A) x 2% x 8 0 % x 1,207 (DK) = 6,4 mio. ECU.

6.0 ER FINANSIERING MULIG GENNEM BEVILLINGER OPFØRT UNDER DET PÅG/ELDENDE KAPITEL I DET LØBENDE BUDGET?
JA/XXX
6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER

I DET LØBENDE BUDGET?
JA/XXX

6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET

NØDVENDIGT?
XX/NEJ

6.3 SKAL DER OPFØRES BEVILLINGER PÅ FREMTIDIGE BUDGETTER?
JA/XXX
BEMÆRKNINGER:
I det foreløbige budgetforslag for 1995 er der afsat en bevilling af denne størrelse.
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