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KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 269/83,
1. veebruar 1983,
millega muudetakse neljandat korda määrusi (EMÜ) nr 2191/81 ja (EMÜ) nr 2192/81 seoses
mittetulundusühingutele ja -organisatsioonidele ning liikmesriikide sõjaväele ja samalaadsetele
relvastatud eriorganisatsioonidele või ostmiseks toetuse andmisega seotud kontrollimeetmetega
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

Liikmesriigid teatavad komisjonile:

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

a) kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on vastu võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel, ja artikli 2 lõike 3
punkti a kohaselt võetud meetmetest;

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1968. aasta määrust (EMÜ)
nr 804/68 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1183/82, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

b) enne iga kuu 20. päeva kogustest, millele kohta eelmise
kuu jooksul:
— on välja antud tõendid,
— on makstud toetust.

ning arvestades, et:

(1) EÜT L 172, 12.7.1977, lk 17.”
komisjoni määrustes (EMÜ) nr 2191/81 ( ) ja (EMÜ)
nr 2192/81, (4) viimati muudetud määrusega (EMÜ)
nr 1333/82, (5) sätestatakse vastavalt artiklites 5 ja 6 kontrollide
sagedus seoses kõnealuste määrustega ettenähtud abiga; neid sätteid tuleks muuta, et võtta arvesse nõukogu 27. juuni 1977. aasta
direktiivis 77/435/EMÜ (Euroopa Põllumajanduse Arengu- ja
Tagatisfondi tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt) (6) selliste kontrollide kohta sätestatud miinimumnõudeid;
3

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja
piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EMÜ) nr 2191/81 artikkel 6 asendatakse järgmisega:

Artikkel 2
Määruse (EMÜ) nr 2192/81 artikkel 5 asendatakse järgmisega:
“Artikkel 5
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud kontrollimeetmed, eriti
äridokumentide ja tarnija laoarvestuse kontrollimise osas, et
tagada käesoleva määruse sätete järgimine. Kõnealused
kontrollimised viiakse läbi vastavalt nõukogu direktiivile
77/435/EMÜ. (1)
Liikmesriigid teatavad komisjonile:
a) kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on vastu võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel, ja artikli 2 lõike 3
punkti a kohaselt võetud meetmetest;
b) enne iga kuu 20. päeva kogustest, millele kohta eelmise
kuu jooksul:

“Artikkel 6
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud kontrollimeetmed, eriti
äridokumentide ja tarnija laoarvestuse kontrollimise osas, et
tagada käesoleva määruse sätete järgimine. Kõnealused
kontrollimised viiakse läbi vastavalt nõukogu direktiivile
77/435/EMÜ. (1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13.
EÜT L 140, 20.5.1982, lk 1.
EÜT L 213, 1.8.1981, lk 20.
EÜT L 213, 1.8.1981, lk 24.
EÜT L 150, 29.5.1982, lk 78.
EÜT L 172, 12.7.1977, lk 17.

— on välja antud tõendid,
— on makstud toetust.
(1) EÜT L 172, 12.7.1977, lk 17.”

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 1983
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Poul DALSAGER

