19.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 180/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1567/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουλίου 2000
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
του καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, που εξάγονται µετά τις
18 Ιουλίου 2000, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας
εξαγωγικής περιόδου,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1321/2000 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, οι ενδεικτικές
ποσότητες που προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική
περίοδο υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η
υπέρβαση αυτή θα ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία

Άρθρο 1
Για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών
του συστήµατος Β που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1321/2000, για τις οποίες η διασάφηση
εξαγωγής των προϊόντων έγινε αποδεκτή µετά τις 18 Ιουλίου 2000
και πριν από τις 16 Σεπτεµβρίου 2000, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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