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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 62/2008,
24. jaanuar 2008,
veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr
883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti
selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

veel saada olevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu
tuleks 16.–22. jaanuarini 2008 esitatud taotluste puhul
kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuse
tsooni puhul kuni 16. märtsini 2008,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1
1.
Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete
ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse
(EÜ) nr 883/2001 alusel 16.–22. jaanuarini 2008, antakse
välja 1. tsooni Aafrika puhul taotletud kogustest 73,49 %
ulatuses.

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr
1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli
63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste
Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes
nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et
vältida nimetatud lepingu alusel ette nähtud koguse või
kasutada oleva eelarve ületamist.

2.
Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse
ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud
alates 23. jaanuarist 2008, samuti peatatakse alates 25. jaanuarist 2008 kuni 16. märtsini 2008 ekspordilitsentsi taotluste
esitamine 1. tsooni Aafrika.

(3)

23. jaanuaril 2008 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse
(EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 1. tsooni
Aafrika puhul 15. märtsini 2008 kestvaks ajavahemikuks

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 25. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY
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