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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1503/1999
af 9. juli 1999
om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

der bør ikke på grund af situationen i det geografiske
område F01 fastsættes en restitutionssats for æbler
bestemt til dette område, der er højere end den vejledende sats;

(4)

i medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2190/
96 betragtes ansøgninger om højere satser end de tilsvarende endelige satser som ugyldige —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/
96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1303/1999 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De vejledende restitutionssatser og de vejledende
mængder, for hvilke der kan udstedes andre eksportlicenser af type A2 end dem, der ansøges om i forbindelse
med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/1999 (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 1380/1999 (4);

1.
For de eksportlicenser af type A2, for hvilke der er
indgivet ansøgning efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1304/
1999, fastsættes den faktiske ansøgningsdato, jf. artikel 3, stk.
1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2190/96, til den 12. juli
1999.

for appelsiner, citroner, æbler til det geografiske område
F02 og druer til spisebrug bør der under hensyntagen til
den økonomiske situation i de forskellige berørte destinationsgrupper, som er anført i bilaget til forordning
(EF) nr. 1304/1999, og til de oplysninger, der modtages
fra de involverede i deres ansøgninger om licenser af
type A2, fastsættes endelige restitutionssatser, som er
forskellige fra de vejledende restitutionssatser, og
udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt
om; disse endelige satser må ikke være mere end halvanden gang så høje som de vejledende satser;

3.
I medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2190/96
betragtes de i stk. 1 omhandlede ansøgninger om højere satser
end de tilsvarende endelige satser, der er anført i bilaget, som
ugyldige.

2.
De i stk. 1 nævnte licenser udstedes med de endelige
restitutionssatser og i et omfang, der svarer til udstedelsesprocentsatserne for de mængder, der er ansøgt om, som anført i
bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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Destination eller
destinationsgruppe (1)

Endelig
restitutionssats
(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats
for de
mængder, der er
ansøgt om

A01

20

100 %

F01, F02, F05

75

100 %

Citroner

A01

40

100 %

Druer til spisebrug

A01

20

83 %

Æbler

F01

40

—

F02

60

100 %

A21

27

100 %

Produkt

Tomater
Appelsiner

Ferskner og nektariner
(1) Destinationskoderne defineres således:

A01: Alle destinationer.
A21: Alle destinationer, bortset fra Schweiz.
F01: Norge, Island, Grønland, Færøerne, Polen, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Estland, Letland, Litauen, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Slovenien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro)
og Malta.
F02: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan og
Ukraine; bestemmelser, der er omhandlet i artikel 34 i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3665/87.
F05: Schweiz, Tjekkiet, Slovakiet og Japan.

