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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 819/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιουλίου 2007
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες,
πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

(3)

Για τις τομάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα επιτραπέζια
σταφύλια, τα μήλα και τα ροδάκινα, το ανώτατο ποσό που
είναι αναγκαίο για τη χορήγηση των πιστοποιητικών μέχρι
την ενδεικτική ποσότητα, εντός των ορίων των προαναφερθεισών ποσοτήτων, δεν είναι ανώτερο κατά μιάμιση φορά
του ποσού της ενδεικτικής επιστροφής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 678/2007 της Επιτροπής (2), προκήρυξε τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού για τον καθορισμό
των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και τις ενδεικτικές ποσότητες των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3.

(2)

Σε συνάρτηση με τις προσφορές που έχουν υποβληθεί, πρέπει να καθοριστούν τα ανώτατα ποσά επιστροφής και τα
ποσοστά χορήγησης που έχουν σχέση με τις προσφορές
που πραγματοποιούνται στο επίπεδο των εν λόγω ανωτάτων
ποσών.

Άρθρο 1
Για τις τομάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα μήλα και τα ροδάκινα, το μέγιστο ποσό επιστροφής και το
ποσοστό χορήγησης που έχουν σχέση με το διαγωνισμό που έχει
προκηρυχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 678/2007, αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής
(ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).
(2) ΕΕ L 157 της 11.6.2007, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια,
λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα)
Μέγιστο ποσό επιστροφής
(EUR/t καθαρού βάρους)

Ποσοστό χορήγησης για τις ζητηθείσες
ποσότητες στο επίπεδο του ανώτατου ποσού
επιστροφής

Τομάτες

30

100 %

Πορτοκάλια

—

100 %

Λεμόνια

60

100 %

Επιτραπέζια σταφύλια,

23

100 %

Μήλα

35

100 %

Ροδάκινα

20

100 %

Προϊόν

