NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2380/2002
z 30. decembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 stanovujúce podrobné pravidlá na
implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pri obchode s tretími krajinami vo
vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii
trhu s vínom1, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2585/20012,
a najmä na jeho článok 68 ods. 3,
keďže:
(1) Článok 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 883/20013, ktoré bolo naposledy
zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1574/20024 stanovuje, že osvedčenie
a analytická správa uvedené v článku 20 uvedeného nariadenia sa nemusia predkladať
na hrozno a hroznovú šťavu balenú v množstvách nepresahujúcich päť litrov, ktorá
pochádza z takých tretích krajín, ktorých ročný dovoz do spoločenstva nedosahuje
1000 hektolitrov. Dovoz malých množstiev sa plánuje z Indonézie a Thajska. Preto
treba tieto dve krajiny pridať do zoznamu v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 883/2001.
(2) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre hrozno,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 883/2001 sa týmto nahrádza touto prílohou.
Článok 2
Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

v Bruseli 30. decembra 2002
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Za Komisiu
Franz Fischler
člen Komisie

PRÍLOHA
„PRÍLOHA VI
Zoznam krajín, na ktoré sa odvoláva článok 22

-

Irán
Libanon
Čínska ľudová republika
Taiwan
India
Bolívia
Republika San Marino
Thajsko
Indonézia.“

