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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2484/2000
av den 10 november 2000
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2190/96
av den 14 november 1996 om ändring av
tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96
vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 298/2000 (2), särskilt artikel
2.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1877/2000 (3) fastställs de kvantiteter för vilka exportlicenser under system
A1, andra än de för vilka ansökning sker inom ramen
för livsmedelshjälpen, får utfärdas.

(2)

I artikel 2 i förordning (EG) nr 2190/96 fastställs under
vilka omständigheter kommissionen får vidta särskilda
åtgärder för att undvika ett överskridande av de kvantiteter för vilka A1-licenser får utfärdas.

(3)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande kommer dessa kvantiteter, minskade och
ökade med de kvantiteter som anges i artikel 2.3 i
förordning (EG) nr 2190/96 att överskridas om ett

obegränsat antal A1-licenser utfärdas till följd av de
ansökningar som lämnats in efter den 7 november 2000
för hasselnötter utan skal. Det är därför lämpligt att för
denna produkt fastställa en procentsats för utfärdande
gällande de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats
in den 7 november 2000 och att avslå ansökningar om
A1-licenser som har lämnats in senare under samma
ansökningsperiod.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportlicenser under system A1 för hasselnötter utan skal för
vilka ansökningar har lämnats in den 7 november 2000 i
enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1877/2000 skall
utfärdas i en utsträckning som motsvarar 36,3 % av de begärda
kvantiteterna.
Ansökningar om A1-licenser för dessa produkter som
inkommer efter den 7 november och före den 9 november
2000 skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 november 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 november 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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