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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2278/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Νοέμβριου 1997

για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος ΑΙ στον τομέα των
οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης
Νοεμβρίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου σχετικά με τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευ
τικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΚ) αριθ. 610/97 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος
3,

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96, εάν εκδοθούν χωρίς περιο
ρισμό πιστοποιητικά του συστήματος ΑΙ που ζητούνται
από τις 12 Νοεμβρίου 1997· ότι πρέπει, επομένως, να καθο
ρισθεί, γι' αυτό το προϊόν, ένα ποσοστό έκδοσης των ποσο
τήτων που ζητήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 1997 και να απορ
ριφθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήματος ΑΙ
που κατατίθενται αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου αιτήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2186/97 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδο
νται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος ΑΙ , εκτός
από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας·
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96 καθό
ρισε τους όρους με τους οποίους δύναται να ληφθούν από

την Επιτροπή ιδιαίτερα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η
υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδί
δονται πιστοποιητικά του συστήματος A1·

ότι, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήμερα η Επιτροπή, θα προκύψουν υπερβάσεις των ποσοτή
των για τα μήλα, μειωμένων και προσαυξημένων κατά τις
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του

ΆρSρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος ΑΙ για τα
μήλα, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 12 Νοεμβρίου
1997 στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2186/97, εκδίδονται μέχρι ανωτάτου ορίου 14,8% των
ζητούμενων ποσοτήτων.

Γι' αυτό το προϊόν απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητι
κών του συστήματος ΑΙ που κατατίθενται μετά τις 12
Νοεμβρίου και πριν από τις 13 Ιανουαρίου 1998 .
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Νοεμβρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Νοέμβριου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE L 292 της 15 . 11 . 1996, σ. 12 .
(2) Ε Ε L 93 της 8 . 4. 1997, σ. 16.
(3) ΕΕ L 299 της 4. 11 . 1997, σ. 10.

