
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 705/2007

z dnia 21 czerwca 2007

ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek
przeznaczonych do przetworzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia wspólnej orga-
nizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),
w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiają-
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla
przetworów owocowych i warzywnych (2) przewiduje
opublikowanie przez Komisję nie później niż do dnia
15 czerwca kwoty pomocy mającej zastosowanie do
gruszek przeznaczonych do przetworzenia.

(2) Średnia ilość gruszek przetworzonych w ciągu ostatnich
trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest
wyższa o 6 511 ton od progu wspólnotowego.

(3) W przypadku państw członkowskich, które przekroczyły
próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do
gruszek przeznaczonych do przetworzenia w roku
gospodarczym 2007/2008 powinna zostać zmieniona
w stosunku do poziomu ustalonego w art. 4 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2201/96, zgodnie z art. 5
ust. 2 tego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok gospodarczy 2007/2008 kwota pomocy w odniesieniu
do gruszek na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
wynosi:

— 161,70 EUR za tonę w Czechach,

— 51,05 EUR za tonę w Grecji,

— 161,70 EUR za tonę w Hiszpanii,

— 161,70 EUR za tonę we Francji,

— 154,00 EUR za tonę we Włoszech,

— 161,70 EUR za tonę na Węgrzech,

— 9,46 EUR za tonę w Niderlandach,

— 161,70 EUR za tonę w Austrii,

— 161,70 EUR za tonę w Portugalii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267
z 12.10.2005, str. 22).


