
A BIZOTTSÁG 1688/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 29.)

a feldolgozatlan mazsolaszőlő és aszalt füge raktározó szervezetei által fizetett felvásárlási ár megha-
tározásáról, a 2004/2005-ös értékesítési kampányra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rende-
letre (1), a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat
közös piaci szervezetének meghatározásáról és különösen
annak 9. cikkének (8) bekezdésére,

mivel:

(1) A feldolgozatlan aszalt füge és mazsolaszőlő árának
meghatározási kritériumait, melyen azt a raktározó szer-
vezetek felvásárolják, a 2201/96/EK rendelet 9. cikkének
2. bekezdése tartalmazza, a raktározó szervezetek felvá-
sárlási és termékmenedzsment-feltételeit pedig a
2201/96/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályait
meghatározó, 1999. július 23-i 1622/1999/EK bizottsági
rendelet tartalmazza, a feldolgozatlan mazsolaszőlőre és
aszalt fügére alkalmazandó tárolási rendszerre vonatko-
zóan (2).

(2) Következésképpen javasolt a 2004/2005-ös értékesítési
kampány felvásárlási árait, a mazsolaszőlő esetében a
világpiaci árfolyamok változása, az aszalt füge esetében

pedig a 2004. szeptember 9-i 1583/2004/EK bizottsági
rendeletben meghatározott minimumár alapján meghatá-
rozni, mely rendelet a 2004/2005-ös értékesítési
kampányra vonatkozóan meghatározza a feldolgozatlan
aszaltfügéért a termelőknek fizetendő minimumárat, vala-
mint az aszaltfüge termelési támogatásának összegét (3).

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci
Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2005-ös kereskedelmi kampányra vonatkozóan a
2201/96/EK rendelet 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott
felvásárlási ár:

(a) feldolgozatlan mazsolaszőlő esetében nettó 418,89 euró/
tonna;

(b) feldolgozatlan aszalt füge esetében nettó 542,70 euró/tonna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottsági tagja
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