
A BIZOTTSÁG 1795/2005/EK RENDELETE

(2005. október 28.)

az olívaolaj-termelésre vonatkozó támogatási rendszernek az 1998/1999-től 2004/2005-ig terjedő
gazdasági években történő alkalmazására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló

2366/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozá-
sáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozá-
sáról szóló 136/66/EGK rendelet módosításáról szóló, 1998.
július 20-i 1638/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 2366/98/EK bizottsági rendelet (3) megállapította a
136/66/EGK rendelet 5. cikkében az olívaolaj-termelésre
vonatkozóan előírt támogatási rendszernek az 1998/99-
es gazdasági évtől a 2004/2005-ös gazdasági évig terjedő
időszakban történő alkalmazására irányadó részletes
szabályokat.

(2) A 2366/98/EK rendelet 12a. cikkét ki kell igazítani a
2004/2005-ös gazdasági évben nem támogatható,
további olajfák termelésének a kiszámítása érdekében,
lehetővé téve ezáltal az ezen olajfák terméséből származó
olívaolaj termelésének az ellenőrzését.

(3) A 2366/98/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(4) Annak érdekében, hogy a támogatás kifizetése a lehető
legrövidebb időn belül megkezdődhessen, helyénvaló
előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5) Az e rendeletben meghatározott intézkedések össz-
hangban vannak az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2366/98/EK rendelet 12a. cikke az alábbi ötödik és hatodik
albekezdésekkel egészül ki:

„A 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében az első albekez-
désben említett további olajfák terméséből előállított szűz
olívaolaj becsült mennyiségének meghatározásához a kifejlett
olajfák átlaghozamát meg kell szorozni az alábbi összegekkel:

— az 1998. május 1. és október 31. között ültetett további
olajfák száma szorozva 1-gyel, továbbá

— az 1998. november 1. és 1999. október 31. között ülte-
tett további olajfák száma szorozva 0,90-dal, továbbá

— az 1999. november 1. és 2000. október 31. között ülte-
tett további olajfák száma szorozva 0,70-dal, továbbá

— a 2000. november 1. és 2001. október 31. között ültetett
további olajfák száma szorozva 0,35-dal.

A kifejlett olajfák átlaghozamát a 2004/2005-ös gazdasági év
vonatkozásában úgy kell kiszámítani, hogy az előállított szűz
olívaolajnak a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában emlí-
tett mennyiségét elosztjuk a következő összegekkel:

— az 1998. május 1. előtt ültetett, a termelésbe bevont
olajfák száma, továbbá

— az 1998. május 1. és október 31. között ültetett, a terme-
lésbe bevont olajfák száma szorozva 1-gyel, továbbá

— az 1998. november 1. és 1999. október 31. között ülte-
tett, a termelésbe bevont olajfák száma szorozva 0,90-dal,
továbbá

— az 1999. november 1. és 2000. október 31. között ülte-
tett, a termelésbe bevont olajfák száma szorozva 0,70-dal,
továbbá

— a 2000. november 1. és 2001. október 31. között ülte-
tett, a termelésbe bevont olajfák száma szorozva 0,35-
dal.”
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(1) HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb a 865/2004/EK rende-
lettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 210., 1998.7.28., 32. o. A legutóbb a 865/2004/EK rendelettel
módosított rendelet.

(3) HL L 293., 1998.10.31., 50. o. A legutóbb az 1432/2004/EK rende-
lettel (HL L 264., 2004.8.11., 6. o.) módosított rendelet.



2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. október 28-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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