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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 818/2007
av den 12 juli 2007
om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser
inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller
exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt
artikel 6.7, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 134/2007 (3)
fastställs de vägledande kvantiteter för vilka det får utfärdas exportlicenser inom system B.

(2)

Den definitiva bidragssatsen för tomater, apelsiner, citroner och äpplen som omfattas av licenser inom system B,
för vilka det lämnades in ansökningar mellan den 1 mars
och den 30 juni 2007, bör fastställas på den vägledande
nivån, och procentsatsen för utfärdande av licenser för
begärda kvantiteter bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de ansökningar om exportlicens inom system B som i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 134/2007 lämnats in
mellan den 1 mars och den 30 juni 2007 skall procentsatserna
för utfärdande av licenser och de tillämpliga bidragssatserna
vara de som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2007.

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

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003,
s. 64).
(2) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).
(3) EUT L 52, 21.2.2007, s. 12.
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BILAGA
Procentsatser för utfärdande av licenser för begärda kvantiteter och bidragssatser för licenser inom system B för
vilka ansökningar lämnats in mellan den 1 mars och den 30 juni 2007 (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Bidragssats
(EUR/t nettovikt)

Procentsatser
för utfärdande av licenser
för begärda kvantiteter

Tomater

20

100 %

Apelsiner

28

100 %

Citroner

50

100 %

Äpplen

22

100 %

Produkt

