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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.11.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2013/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Νοεµβρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες,
πορτοκάλια, λεµόνια, επιτραπέζια σταφύλια)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τα πορτοκάλια και τα λεµόνια, το ανώτατο ποσό που
είναι αναγκαίο για τη χορήγηση των πιστοποιητικών µέχρι
την ενδεικτική ποσότητα, εντός των ορίων των προαναφερθεισών ποσοτήτων, δεν είναι ανώτερο κατά µιάµιση φορά
του ποσού της ενδεικτικής επιστροφής,

(4)

Για τις τοµάτες και τα επιτραπέζια σταφύλια, το ζητούµενο
ύψος υπερβαίνει σηµαντικά το ενδεικτικό ύψος των επιστροφών και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθούν όλες οι
προσφορές µε τον καθορισµό µηδενικού µέγιστου ύψους,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1913/2003 της Επιτροπής (3)
προκήρυξε τη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού για τον καθορισµό των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και τις ενδεικτικές
ποσότητες των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος
A3.
Σε συνάρτηση µε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί,
πρέπει να καθοριστούν τα ανώτατα ποσά επιστροφής και τα
ποσοστά χορήγησης που έχουν σχέση µε τις προσφορές που
πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των εν λόγω ανωτάτων
ποσών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις τοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια και τα επιτραπέζια
σταφύλια το µέγιστο ποσό επιστροφής και το ποσοστό χορήγησης
που έχουν σχέση µε το διαγωνισµό που έχει προκηρυχθεί βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1913/2003, αναφέρονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Α3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες, ποτροκάλια,
λεµόνια, επιτραπέζια σταφύλια)
Μέγιστο ποσό επιστροφής
(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

Ποσοστό χορήγησης για τις ζητηθείσες
ποσότητες στο επίπεδο του ανώτατου ποσού
επιστροφής

Τοµάτες

0

—

Πορτοκάλια

25

16 %

Λεµόνια

27

65 %

Επιτραπέζια σταφύλια

0

—

Προϊόν

