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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 818/2007
z dne 12. julija 2007
o določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in
zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne
28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne
8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in
zelenjavo (2) in zlasti člena 6(7) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 134/2007 (3) je določila okvirne
količine za izdajo izvoznih dovoljenj sistema B.

(2)

Treba je določiti končno stopnjo nadomestila za paradižnike, pomaranče, limone in jabolka, zajete v dovoljenjih,
zaprošenih v okviru sistema B med 1. marcem in 30.
junijem 2007, v višini okvirne stopnje in odstotka dovoljenj za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Za zahtevke za izvozna dovoljenja sistema B, vložene v skladu s
členom 1 Uredbe (ES) št. 134/2007 med 1. marcem in 30.
junijem 2007, so odstotki izdaje dovoljenj in stopnje veljavnega
nadomestila določeni v Prilogi k Uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 13. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003,
str. 64).
(2) UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).
(3) UL L 52, 21.2.2007, str. 12.
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PRILOGA
Odstotki za izdajo dovoljenj in stopnje nadomestila, ki se uporabljajo za dovoljenja sistema B, zaprošena med
1. marcem in 30. junijem 2007 (paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)
Stopnja nadomestila
(EUR/t)

Odstotki izdaje dovoljenj za
zaprošene količine

Paradižniki

20

100 %

Pomaranče

28

100 %

Limone

50

100 %

Jabolka

22

100 %

Proizvod

