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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1579/2006,
20. oktoober 2006,
millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks
(tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad ja õunad)
kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri eksporditoetuste jaoks. Need kogused tuleb jaotada, võttes
arvesse asjaomaste toodete suuremat või väiksemat riknemisohtu.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetused tuleb kehtestada, võttes arvesse hetkeolukorda või arengusuundi seoses puu- ja köögivilja
hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ühelt poolt
ning puu- ja köögivilja hindadega rahvusvahelises
kaubanduses teiselt poolt. Arvesse tuleb võtta ka
turustus- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi
majandusaspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5
tuleb ühenduse turu hinnad määrata kindlaks, võttes
arvesse hindu, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Olukord rahvusvahelises kaubanduses ja teatavate turgude
erinõudmised võivad nõuda toetuse muutmist vastavalt
asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Ekstraklassi, I klassi ja II klassi ühiste kvaliteedistandarditega tomateid, apelsine, sidruneid, lauaviinamarju ja õunu
võib praegu eksportida majanduslikult olulistes kogustes.

(8)

Kättesaadavate vahendite parima kasutuse tagamiseks ja
ühenduse eksporti silmas pidades tuleks jätkata avalikku
pakkumist ja kehtestada soovituslik toetussumma ja
asjaomaseks perioodiks kavandatavad kogused.

(9)

Värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee ei ole
eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust
esitanud,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ)
nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001 (2) on sätestatud
puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud
eeskirjad.

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 1 on sätestatud, et määral, mis on vajalik selles artiklis loetletud
toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks,
võib ühenduse eksporditavate toodete eest anda eksporditoetusi, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 alusel
sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2
tuleks tagada, et ei häirita eksporditoetuste korra raames
varem eksisteerinud kaubavoogusid. Seepärast ning puuja köögivilja ekspordi hooajalise iseloomu tõttu tuleks
kehtestada iga toote puhul kavandatavad kogused, võttes
arvesse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3)

(1) EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).
(2) EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).
(3) EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2091/2005 (ELT L 343, 24.12.2005, lk 1).
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ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud toetuse saamise
tingimustele vastavate koguste puhul.

Artikkel 1
1.
A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks avatakse
pakkumine. Asjaomased tooted, pakkumiste esitamise tähtaeg,
soovituslikud toetusemäärad ja kavandatavad kogused on
kehtestatud käesoleva määruse lisas.
2.
Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (1) artiklis 16
osutatud toiduabiks välja antud litsentsidega hõlmatud koguseid

3.
Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5
lõike 6 kohaldamist, on A3 litsentside kehtivusaeg neli kuud.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 2. novembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.
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LISA
SEOSES PUU- JA KÖÖGIVILJA A3 SÜSTEEMI EKSPORDILITSENTSIDE VÄLJAANDMISEKS (TOMATID,
APELSINID, SIDRUNID, LAUAVIINAMARJAD JA ÕUNAD) PAKKUMISKUTSE AVAMISEGA
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 2.–3. november 2006
Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Soovitusliku toetuse summa
(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus
(tonnides)

0702 00 00 9100

F08

30

12 000

0805 10 20 9100

F08

39

113 333

0805 50 10 9100

F08

60

30 000

0806 10 10 9100

F08

23

5 333

0808 10 80 9100

F04, F09

33

83 333

(1) Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).
(2) A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses
(EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:
F04: Hongkong, Singapur, Malaisia, Sri Lanka, Indoneesia, Tai, Taiwan, Paapua Uus-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Jaapan,
Uruguay, Paraguay, Argentina, Mehhiko, Costa Rica;
F08: kõik sihtkohad, välja arvatud Rumeenia ja Bulgaaria;
F09: järgmised sihtkohad: Norra, Island, Gröönimaa, Fääri saared, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia
Vabariik Makedoonia, Serbia ja Montenegro, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova,
Venemaa, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ra's al Khaymah ja Fujayrah), Kuveit, Jeemen, Süüria, Iraan, Jordaania,
Boliivia, Brasiilia, Venezuela, Peruu, Panama, Ecuador ja Colombia; Aafrika riigid ja territooriumid, välja arvatud Lõuna-Aafrika
Vabariik; komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklis 36 sätestatud sihtkohad.

