
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1367/2007

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001
z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999
w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze
wina z państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 7
i art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 63 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina (2) ograniczył udzielanie
refundacji wywozowych do produktów w sektorze wina
do ilości i wydatków uzgodnionych w porozumieniu
w sprawie rolnictwa zawartym podczas wielostronnych
negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej.

(2) Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 ustalił
warunki, w których Komisja może podjąć szczególne
środki w celu uniknięcia przekroczenia przewidzianej
ilości lub dostępnego budżetu w ramach wyżej wymie-
nionego porozumienia.

(3) Na podstawie informacji dotyczących wniosków
o pozwolenia na wywóz, będących w dyspozycji Komisji
w dniu 21 listopada 2007 r., dostępna ilość w okresie do
dnia 15 stycznia 2008 r., dla strefy przeznaczenia

1) Afryka, określonej w art. 9 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 883/2001, może zostać przekroczona,
w przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz
z wcześniejszym ustaleniem refundacji nie zostanie ogra-
niczone. Należy zatem zastosować jednolity wskaźnik
akceptacji wniosków złożonych od dnia 16 do dnia 20
listopada 2007 r. i zawiesić dla wymienionej strefy do
dnia 16 stycznia 2008 r. wydawanie wnioskowanych
pozwoleń na wywóz, jak również składanie nowych
wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refun-
dacji w sektorze wina, o które wnioskowano w okresie od dnia
16 do dnia 20 listopada 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 883/2001, są wydawane w ilości wynoszącej 61,39 %
ilości wnioskowanej dla strefy 1) Afryka.

2. Dla produktów w sektorze wina określonych w ust. 1
wydawanie pozwoleń na wywóz, o które wnioskowano od
dnia 21 listopada 2007 r., jak również składanie wniosków
o pozwolenia na wywóz od dnia 23 listopada 2007 r., jest
zawieszone dla strefy przeznaczenia 1) Afryka do dnia 16
stycznia 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
23 listopada 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1211/2007 (Dz.U. L 274
z 18.10.2007, str. 5).

(2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).


