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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 593/2000,
13. märts 2000,
millega peatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/97 (milles sätestatakse teatavad Marokost pärit
oliiviõli impordi erikorra rakenduseeskirjad) kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

duse kohta, (3) viimati muudetud määrusega (EÜ)
nr 2702/1999 (4)) artiklis 38 sätestatud korras. Pärast
ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide
ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel sõlmitud
Euroopa-Vahemerepiirkonna
assotsieerumislepingu (5)
jõustumist 1. märtsil 2000 erikorda enam ei kohaldata.
Seepärast tuleb seni, kuni määrus (EÜ) nr 2006/
97 tunnistatakse nõukogu otsusega ametlikult kehtetuks,
kohandada kõnealust määrust vastavalt uuele olukorrale,
peatades selle kohaldamise alates uue lepingu jõustumisest.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 9. oktoobri 1997. aasta määrust (EÜ)
nr 2006/97, milles sätestatakse teatavad Marokost pärit oliiviõli impordi erikorra rakenduseeskirjad, (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Euroopa Majandusühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise koostöölepingu (2) artiklitega 17 ja 18 ning B lisaga
nähakse ette CN-koodide 1509 ja 1510 alla kuuluva täielikult Marokost pärit ja sealt otse ühendusse veetud oliiviõli impordi erikord. Kõnealuse erikorra rakendamise
jätkamiseks pärast 1. jaanuari 1994 sõlmiti Maroko
Kuningriigiga
kirjavahetuse
teel
koostöölepingu
kehtivusajaks kokkulepe.
Määrusega (EÜ) nr 2006/97 kehtestatakse teatavad
kõnealuse korra rakenduseeskirjad, et kohandada kõnealust korda vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru osana sõlmitud põllumajanduslepingu nõuetele.
Määruse (EÜ) nr 2006/97 artiklis 5 sätestatakse, et uue
lepingu sõlmimise korral võtab komisjon sellest tulenevad kohandused vastu 22. septembri 1966. aasta
määruse nr 136/66/EMÜ (õli- ja rasvaturu ühise korral

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
õli- ja rasvaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Peatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/97 kohaldamine.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise
päeval.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. märtsist 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. märts 2000
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER
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