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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 758/2007,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,
interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen
yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille
henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (2) 3 artiklan 2
kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että 70 prosenttia
jäsenvaltiolle myönnetyistä tuotteista on siirrettävä varastoista ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Koska Romania osallistui vuotta 2007
koskevaan vuotuiseen suunnitelmaan myöhässä sen yhteisöön liittymispäivän vuoksi, mainittua suunnitelmaa
koskevasta kyseisestä velvoitteesta olisi Romanian osalta
poikettava.
Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3149/92 olisi muutettava.

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3149/92 3 artiklan 2 kohdan
toinen alakohta seuraavasti:
”Edellä 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista määristä 70 prosenttia on siirrettävä varastoista
ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta osuuksiin, jotka
koskevat enintään 500 tonnin määriä. Tätä velvoitetta ei
myöskään sovelleta tuotteisiin, jotka on myönnetty Romanialle vuotta 2007 koskevan vuotuisen suunnitelman mukaisesti. Määriä, joita ei ole siirretty interventiovarastoista suunnitelman täytäntöönpanovuoden 30 päivänä syyskuuta, ei
enää myönnetä nimetylle avunsaajajäsenvaltiolle osana kyseistä suunnitelmaa.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
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