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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 740/2003,
28. aprill 2003,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu
I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste
andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise
kriteeriumid
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (5)
viimati
muudetud
määrusega
(EÜ)
nr 1052/2002. (6)

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(5)

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ)
nr 3448/93, milles sätestatakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000, (2) eelkõige selle artikli 8 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määrusega (EÜ)
nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete
eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud
ühiseeskirjad, (3) viimati muudetud määrusega (EÜ)
nr 444/2003, (4) piiritletakse ajavahemik, mille jooksul
põhilised põllumajandussaadused või -kaubad võivad
jääda toetuse eelrahastamise menetluse alla kuni
ekspordilitsentside kehtivusaja lõpuni.

Enamik toetussertifikaate kehtivad nende taotlemise
kalendrikuu jooksul ja sellele järgneval viiel kalendrikuul.
Eelarveperioodi lõpus väljastatud toetussertifikaatidel on
siiski lühem kehtivusaeg, mis Euroopa Liidu rahvusvaheliste kohustuste tõttu ei saa kesta kauem kui
30. septembrini.

Piisava paindlikkuse tagamiseks nii, et ettevõtjatel oleks
võimalik selliseid lühikese kehtivusajaga toetussertifikaate
täielikult kasutada, tuleks nende sertifikaatide jaoks
kehtestada erimeetmed.

Asutamislepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega
kauplemise
horisontaalküsimusi
käsitlev korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud
tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EMÜ) nr 1520/2000 artiklile 16 lisatakse lõige 9:
“9.
Erandina määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 28
lõikest 6 võivad alates 1. juunist kasutamiseks väljastatud
toetussertifikaatide puhul, mis on ette nähtud enne
1. oktoobrit eksporditavate kaupade jaoks, käesoleva
määruse A lisas loetletud põhisaadused jääda tollikontrolli
alla nende töötlemiseks kolme kuu jooksul alates maksedeklaratsiooni vastuvõtmisest.
Erandina määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 29 lõikest 5
võivad alates 1. juunist kasutamiseks väljastatud toetussertifikaatide puhul, mis on ette nähtud enne 1. oktoobrit
eksporditavate kaupade jaoks, käesoleva määruse B ja
C lisas loetletud kaubad jääda tolliladustamis- või vabatsoonimenetlusega hõlmatuks nende töötlemiseks kolme kuu
jooksul alates maksedeklaratsiooni vastuvõtmisest.”

Artikkel 2
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta 13. juuli 2000. aasta
määrust (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate
asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste
EÜT
EÜT
EÜT
EÜT

L
L
L
L

318, 20.12.1993, lk 18.
298, 25.11.2000, lk 5.
102, 17.4.1999, lk 11.
67, 12.3.2003, lk 3.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2003
vastuvõetud maksedeklaratsioonide suhtes.
(5) EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1.
(6) EÜT L 160, 18.6.2002, lk 16.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 28. aprill 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Erkki LIIKANEN

