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VERORDENING (EG) Nr. 79/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1429/95 van de Commissie
van 23 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de toekenning van uitvoerrestituties in de sector van op
basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere
dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties ('),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 341 /96 (2), en met
name op artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2031 /96 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2327/
96 (4), is bepaald voor welke hoeveelheden, buiten die
waarvoor dat in het kader van voedselhulp mogelijk is,
uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie
kunnen worden aangevraagd;

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
1429/95 is bepaald onder welke voorwaarden de
Commissie bijzondere maatregelen kan nemen om te
voorkomen dat de hoeveelheden waarvoor uitvoercertifi

caten kunnen worden aangevraagd, worden overschreden;

Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de hoeveelheid van
3 102,477 ton voorlopig verduurzaamde kersen, in de

bijlage bij Verordening (EG) nr. 2031 /96, verminderd en
vermeerderd met de in artikel 4, lid 1 , van Verordening

(EG) nr. 1429/95 bedoelde hoeveelheden, zou worden
overschreden als voor alle sinds 13 januari 1997 inge
diende aanvragen een certificaat zou worden afgegeven;
dat bijgevolg een verminderingscoëfficiënt moet worden
toegepast op de op 13 januari 1997 aangevraagde hoeveel
heden en de aanvragen om uitvoercertificaten met vast
stelling vooraf van de restitutie die na die datum zijn
ingediend met het oog op afgifte in de lopende periode,
moeten worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De op 13 januari 1997 uit hoofde van artikel 1 van Veror
dening (EG) nr. 2031 /96 voor voorlopig verduurzaamde
kersen aangevraagde uitvoercertificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie worden ingewilligd voor 22,07 %
van de aangevraagde hoeveelheden .
Voor het bovengenoemde product worden de na 13
januari 1997 en vóór 24 februari 1997 ingediende
aanvragen om certificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie afgewezen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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