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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 819/2007,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2007,
A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit,
appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan
3 kohdan kolmannen alakohdan,

Tomaattien, appelsiinien, sitruunoiden, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden, omenoiden ja persikoiden osalta
todistusten myöntämiseksi ohjeelliseen määrään saakka
tarvittava enimmäismäärä tarjouskilpailussa vahvistettujen
määrien rajoissa ei ole yli puoltatoista kertaa suurempi
kuin ohjeellinen tukimäärä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 678/2007 (2) avataan tarjouskilpailu ja vahvistetaan myönnettävissä olevien A3menettelyn mukaisten vientitodistusten ohjeelliset tukimäärät ja ohjeelliset määrät.

(2)

Esitettyjen tarjousten perusteella on tarpeen vahvistaa
tuen enimmäismäärät ja näiden enimmäismäärien mukaisesti tehdyissä tarjouksissa haettuihin määriin sovellettavat prosenttiosuudet.

1 artikla
Tomaattien, appelsiinien, sitruunoiden, syötäväksi tarkoitettujen
viinirypäleiden, omenoiden ja persikoiden osalta asetuksessa
(EY) N:o 678/2007 avattuun tarjouskilpailuun liittyvän tuen
enimmäismäärä ja haettuihin määriin sovellettava prosenttiosuus
vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2007.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7,
11.1.2003, s. 64).
(2) EUVL L 157, 11.6.2007, s. 9.
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LIITE
3A-menettelyn mukaisten vientitodistusten antaminen hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat,
syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)
Tuen enimmäismäärä
(EUR/t netto)

Tuen enimmäismäärän mukaisiin haettuihin
määriin sovellettava prosenttiosuus

Tomaatit

30

100 %

Appelsiinit

—

100 %

Sitruunat

60

100 %

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

23

100 %

Omenat

35

100 %

Persikat

20

100 %

Tuote

