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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 . 1 . 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 79/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημέ
νων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός από
εκείνες που χορηγούνται στην περίπτωση των προστιθέμε
νων ζάχαρων ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
( ΕΚ) αριθ. 341 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονι
σμού ( ΕΚ) αριθ. 1429/95, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισμό
τα πιστοποιητικά με προκαθορισμό της επιστροφής που
αφορούν οι αιτήσεις που κατατίθενται από τις 13 Ιανουα
ρίου 1997 - ότι πρέπει, επομένως, να εφαρμοστεί ένας συντε
λεστής μείωσης στις ποσότητες για τις οποίες υποβάλλεται
αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1997 και να απορριφθούν οι
αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της
επιστροφής που κατατίθενται αργότερα για να εκδοθούν
κατά την τρέχουσα περίοδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2031 /96 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2327/96 (4),
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύνανται να ζητη
θούν πιστοποιητικά εξαγωγής εκτός από εκείνες για τις
οποίες ζητήθηκαν στο πλαίσιο επισιτιστικής βοήθειας·

ότι το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1429/95 καθό
ρισε τους όρους υπό τους οποίους δύνανται να ληφθούν
ειδικά μέτρα από την Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί
η υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες δύνανται να
ζητηθούν πιστοποιητικά εξαγωγής·

ΆρSρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της
επιστροφής, για κεράσια προσωρινά διατηρημένα για τα
οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1997 βάσει
του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2031 /96, εκδίδο
νται μέχρι ανώτατου ορίου 22,07 % των ποσοτήτων που
ζητήθηκαν για το ανωτέρω προϊόν.
Για το ανωτέρω προϊόν, απορρίπτονται οι αιτήσεις για
πιστοποιητικά που κατατίθενται μετά τις 13 Ιανουαρίου
1997 και πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 1997 .

ότι, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήμερα η Επιτροπή, θα προκύψει υπέρβαση της ποσότητας

Άρθρο 2

των 3 102,477 τόνων κεράσια προσωρινά διατηρημένα που

περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2031 /96, μειωμένης και προσαυξημένης κατά τις ποσότητες

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR
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