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Voorstel voor een
VERORDENING fEG) VAN DE RAAD
tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het in
artikel 3, lid 1 bis, van Verordening (EEG) nr. 426/86 bedoelde
percentage in verband met de toekenning van de premie voor
verwerkte produkten op basis van tomaten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Deze maatregel moet op communautair niveau worden genomen, omdat alleen de
Gemeenschap op dit gebied bevoegd is. Intensiteit en proportionaliteit ervan
worden in het navolgende beschreven.
In artikel 3, lid 1 bis, van Verordening (EEG) nr. 426/86 is bepaald dat voor
verwerkte produkten op basis van tomaten waarvoor contracten zijn afgesloten
met telersverenigingen, een premie wordt toegekend die overeenkomt met 2 % van
de produktiesteun.
De premie wordt slechts betaald wanneer de verwerkers of verenigingen van
verwerkers :
de totale hoeveelheid verse tomaten waarop de betrokken contracten
betrekking hebben, hebben overgenomen,
kunnen aantonen dat de betreffende hoeveelheden een aanzienlijk percentage
uitmaken van totale hoeveelheid verwerkte tomaten.
Het voorstel heeft ten doel dit percentage, mede gelet op de belangrijke rol
die de verenigingen van tomatentelers momenteel in de Gemeenschap vervullen,
voor het verkoopseizoen 1994/1995 te handhaven op het niveau van het
voorgaande verkoopseizoen.
In dit verband wordt erop gewezen dat de maatregel ten doel heeft het aanbod
van verse tomaten te concentreren zodat de produktie beter kan worden
afgestemd op de afzetmogelijkheden, met name voor wat betreft de verwerking.
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DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
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Verordening

(EEG) nr. 426/86
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Raad

van

24 februari 1986

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op
basis van groenten en fruit verwerkte produkten(*), laatstelijk

gewijzigd

2

bij Verordening (EG) nr. 549/94< ), inzonderheid op artikel 3, lid 3,
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Overwegende dat het, gezien de belangrijke rol van de verenigingen van
tomatentelers in de Lid-Staten van produktie, dienstig is om het percentage
van de totale te verwerken hoeveelheid tomaten waarvoor contracten met
telersverenigingen moeten worden gesloten, te handhaven op het niveau van
het

verkoopseizoen

1993/1994; dat

evenwel, om

te

beoordelen

of

deze

maatregel opportuun is en al dan niet moet worden voortgezet, een onderzoek
nodig

is

in

het

kader

van

de

hervorming

van

de

gemeenschappelijke

marktordening in de sector groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het verkoopseizoen 1994/1995 wordt het in artikel 3, lid 1 bis, van
Verordening (EEG) nr. 426/86 bedoelde percentage vastgesteld op 80 %.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel,
Voor de Raad

FINANCIEEL

MEMORANDUM

1.

Begrotingspost : 1511

2.

Omschrijving :
Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het
verkoopseizoen 1994/95, van het in artikel 3, lid 1 bis, van Verordening
(EEG) nr. 426/86 bedoelde percentage in verband met de produktiesteun voor
op basis van tomaten verwerkte produkten

3.

Juridische grondslag : Verordening (EEG) nr. 426/86

4.

Doel : Het sluiten van contracten tussen telersverenigingen en verwerkende
bedrijven aanmoedigen.

5.

Financiële weerslag

5.0.

Kosten
-t.l.v. begroting EG
(interventies)
-t.l.v. nat. overheid
-t.l.v. andere sectoren
in de Lid-Staten

5.1.

Kredieten : 398 min ecu

Periode 12
maanden

Lopend begrotingsjaar (94)

6,4 min ecu

-

Volgend begrotingsjaar (95)

6,4 min ecu

Ontvangsten
-eigen middelen EG
(heffingen/douanerechten)
-nat. begrotingen
1995

1996

1997

1998

5.0.1. Spreiding v.d. kosten
5.1.1. Spreiding v.d. ontvangsten
5.2.

Berekeningsmethode :
Voor het verkoopseizoen 1993/94 worden de uitgaven voor de verwerking van
tomaten op 332,5 min ecu (L) geraamd.
Aangezien het steunbedrag met 2 % wordt verhoogd, zal met de maatregel een
bedrag gemoeid zijn van :
332,5 min ecu (L) x 2 % x 80 % x 1,207 (DO) = 6,4 min ecu

6.0.

Financiering is mogelijk uit kredieten die in het betrokken
hoofdstuk van de lopende begroting zijn uitgetrokken

JA

Financiering is mogelijk door overboeking van een hoofdstuk
naar een ander van de lopende begroting

JA

6.2.

Aanvullende begroting nodig

NEEN

6.3.

Moeten op de volgende begrotingen kredieten worden uitgetrokken

JA

6.1.

Opmerkingen :
In het voorontwerp van begroting 1995 is een overeenkomstig bedrag ingeschreven.
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