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om fastställande för regleringsåret 2007/08 av stödbeloppet för persikor avsedda för bearbetning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Den genomsnittliga mängd persikor som bearbetats med
stöd under de tre föregående regleringsåren är mindre än
gemenskapens tröskelvärde. Det stöd som skall betalas
för regleringsåret 2007/08 i de berörda medlemsstaterna
bör alltså vara det belopp som fastställs i artikel 4.2 i
förordning (EG) nr 2201/96.

(4)

Den beräkningsmetod som används för att kontrollera
om de nationella bearbetningströsklar som föreskrivs i
artikel 5 i förordning (EG) nr 2201/96 har följts, är
inte omedelbart tillämplig för Bulgarien och Rumänien.
Följaktligen bör övergångsbestämmelser fastställas. För
regleringsåret 2007/08, för vilket det inte finns några
uppgifter som gör det möjligt att kontrollera huruvida
gemenskapströsklarna och de nationella trösklarna för
bearbetning av persikor har följts, bör det för säkerhets
skull föreskrivas en sänkning av stödet på förhand, som
kommer att återbetalas om det inte skett något överskridande i slutet av regleringsåret.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1)

(2)

I artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr
1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när
det gäller stödordningen för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker (2) föreskrivs det att kommissionen
före den 31 maj skall offentliggöra det stödbelopp som
skall tillämpas för persikor avsedda för bearbetning.

För gemenskapens medlemsstater i dess sammansättning
den 31 december 2006 skall kontrollen av att de bearbetningströsklar för persikor på gemenskapsnivå och på
nationell nivå som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr
2201/96 har följts, ske på grundval av de kvantiteter för
vilka det har betalats ut stöd under de tre senaste regleringsår som det finns slutgiltiga uppgifter om för samtliga berörda medlemsstater.

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004,
s. 25).
(2) EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1663/2005 (EUT L 267, 12.10.2005, s. 22).

Artikel 1
1.
För regleringsåret 2007/08 skall stödet enligt artikel 2 i
förordning (EG) nr 2201/96 för persikor uppgå till 47,70 euro
per ton för gemenskapens medlemsstater i dess sammansättning
den 31 december 2006.

2.
För Bulgarien och Rumänien skall stödet enligt artikel 2 i
förordning (EG) nr 2201/96 för persikor uppgå till 35,78 euro
per ton.

Artikel 2
1.
Om det vid kontrollen av huruvida tröskeln för regleringsåret 2007/08 har följts visar sig att gemenskapströskeln inte har
överskridits skall en extra utbetalning på 25 % av det stöd som
fastställs i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96 göras i
Bulgarien och Rumänien efter regleringsåret 2007/08.

19.6.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/13

2.
Om gemenskapströskeln har överskridits, och tröskeln i
Bulgarien eller Rumänien inte har överskridits eller har överskridits med mindre än 25 %, skall en extra utbetalning göras i
dessa medlemsstater efter regleringsåret 2007/08.

3.
Kontrollen av om de nationella bearbetningströsklarna har
följts i Bulgarien och Rumänien skall för regleringsåret 2007/08
ske på grundval av de kvantiteter som faktiskt fått stöd under
regleringsåret 2007/08.

Den extra utbetalning som avses i första stycket skall fastställas
på grundval av det faktiska överskridandet av den nationella
tröskeln, upp till högst 25 % av det stöd som avses i artikel
4.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2007.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

