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VERORDENING (EG) Nr. 818/2007 VAN DE COMMISSIE
van 12 juli 2007
houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in
de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen,
citroenen en appelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van
28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie
van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van
uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (2), en
met name op artikel 6, lid 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 134/2007 van de Commissie (3)
zijn
de
indicatieve
hoeveelheden
vastgesteld
waarvoor uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen
worden afgegeven.

Het is dienstig om voor de certificaten van het B-stelsel
die in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2007
zijn aangevraagd voor tomaten, sinaasappelen, citroenen
en appelen, het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie vast te stellen op het niveau van het indicatieve
eenheidsbedrag en om het op de gevraagde hoeveelheden
toe te passen afgiftepercentage vast te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de uitvoercertificaataanvragen van het B-stelsel die op
grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 134/2007 zijn
aangevraagd in de periode van 1 maart tot en met 30 juni
2007, worden de afgiftepercentages en de eenheidsbedragen
van de restitutie die van toepassing zijn, vastgesteld in de bijlage
bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 juli 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
(2) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).
(3) PB L 52 van 21.2.2007, blz. 12.
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BIJLAGE
Op de gevraagde hoeveelheden toe te passen afgiftepercentage en eenheidsbedrag van de restitutie, van
toepassing op certificaten van het B-stelsel die in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2007 zijn
aangevraagd (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)
Eenheidsbedrag
van de restitutie
(EUR/t nettogewicht)

Op de gevraagde hoeveelheden toe
te passen afgiftepercentage

Tomaten

20

100 %

Sinaasappelen

28

100 %

Citroenen

50

100 %

Appelen

22

100 %

Product

