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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2013/2003
av den 14 november 2003
om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner,
citroner, bordsdruvor)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

När det gäller apelsiner och citroner är den maximala
bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den
vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter
som anges i anbuden, inte mer en än och en halv gång
större än den vägledande bidragssatsen.

(4)

När det gäller tomater och bordsdruvor är de satser som
begärts betydligt högre än de vägledande bidragssatserna,
och det är därför lämpligt att inte godta något anbud,
samt att fastställa en högsta sats på noll.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (2), särskilt artikel
35.3 tredje stycket i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/
2003 (3) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de
vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för
de exportlicenser som kan utfärdas om inom ramen för
system A3.
På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden
ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

Artikel 1
Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för
utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner,
citroner och bordsdruvor inom ramen för det anbudsförfarande
som inleds genom förordning (EG) nr 1913/2003 skall vara
den som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 170, 29.6.2002, s. 69.
(3) EUT L 283, 31.10.2003, s. 25.
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BILAGA
Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor)

Maximal bidragssats
(euro/ton nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för
de kvantiteter som ligger på samma nivå
som den maximala bidragssatsen

Tomater

0

—

Apelsiner

25

16 %

Citroner

27

65 %

Bordsdruvor

0

—

Produkt

