
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 819/2007

z dnia 12 lipca 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw
(pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35
ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 (2) otworzyło
przetarg, ustalając indykatywne stawki refundacji
i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane
pozwolenia na wywóz w systemie A3.

(2) W zależności od przedstawionych ofert należy ustalić
maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe
przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawio-
nych na poziomie tych maksymalnych stawek.

(3) W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn,
winogron stołowych, jabłek i brzoskwiń maksymalna
stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości
indykatywnej ilości, w granicach zaoferowanych
w przetargu ilości, nie jest wyższa niż półtorej indyka-
tywnej stawki refundacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn, winogron
stołowych, jabłek i brzoskwiń maksymalne stawki refundacji
i wartości procentowe wydawania, odnoszące się do przetargu
ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 678/2007, ustalone są
w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7
z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 157 z 11.6.2007, str. 9.



ZAŁĄCZNIK

Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze,
cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

Produkt Maksymalna stawka refundacji
(EUR/t netto)

Wartość procentowa przyznawania
wnioskowanych ilości na poziomie
maksymalnej stawki refundacji

Pomidory 30 100 %

Pomarańcze — 100 %

Cytryny 60 100 %

Winogrona stołowe 23 100 %

Jabłka 35 100 %

Brzoskwinie 20 100 %
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