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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2278/97,
annettu 14 päivänä marraskuuta 1997,

A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 14 päivänä
marraskuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o
2190/96 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 610/97 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan

omenille haettuja Ai -menettelyn mukaisia todistuksia
annetaan rajoituksetta; sen vuoksi olisi vahvistettava tälle
tuotteelle 12 päivästä marraskuuta 1997 haettuihin
määriin sovellettava prosentti, jonka mukaisesti todistuksia
annetaan, ja hylättävä saman hakuajanjakson myöhem

pänä ajankohtana jätettävät hakemukset, jotka koskevat
AI -menettelyn mukaisia todistuksia,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

3 kohdan ,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 21 86/97 f) vahvistetaan
määrät, joille voidaan antaa Ai -menettelyn mukaisesti
muita kuin elintarvikeavun yhteydessä haettuja vienti
todistuksia,

asetuksen (EY) N:o 2190/96 2 artiklassa vahvistetaan edel
lytykset, joilla komissio voi toteuttaa erityistoimenpiteitä
niiden määrien ylittymisen välttämiseksi, joille Ai -menet
telyn mukaisia todistuksia saa antaa, ja

1 artikla

AI -menettelyn mukaisia vientitodistuksia omenille, joita
koskeva hakemus on jätetty 12 päivänä marrraskuuta 1997
asetuksen (EY) N:o 2186/97 1 artiklan mukaisesti, anne
taan 14,8 prosentille kustakin haetusta määrästä.

Hylätään tämän tuotteen osalta Ai -menettelyn mukaisia
todistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty 12
päivän marraskuuta 1997 jälkeen ja ennen 13 päivää
tammikuuta 1998 .

komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan
nämä määrät, lisättyinä ja vähennettyinä asetuksen (EY)

2 artikla

N:o 2190/96 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla määrillä,

ylittyisivät, jos 12 päivästä marraskuuta 1997 alkaen

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 292, 15.11.1996, s. 12
(2) EYVL L 93, 8.4.1997, s. 16

H EYVL L 299, 4.11.1997, s. 10

