
A BIZOTTSÁG 100/2007/EK RENDELETE

(2007. február 1.)

az egyes friss gyümölcs- és zöldségfélék piacán rögzített árak bejelentése tekintetében a 2200/96/EK
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 877/2004/EK bizottsági

rendeletnek Bulgária és Románia csatlakozása miatt történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1) A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (1) 28.
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy egyes, meghatározott
kereskedelmi jellemzőkkel – például fajta vagy típus,
osztály, méret és csomagolás – rendelkező termékek
esetében a tagállamok értesítik a Bizottságot az adott
gazdasági év minden értékesítési napján a reprezentatív
termelői piacaikon rögzített árakról.

(2) A 877/2004/EK rendelet (2) melléklete tartalmazza
azoknak a reprezentatív piacoknak a jegyzékét,
amelyeken egy meghatározott termék nemzeti termelé-
sének jelentős részét értékesítik a gazdasági év folyamán
vagy azon időszakok valamelyikében, amelyekre az évet
felosztják.

(3) Tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia 2007. január
1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, e két ország
esetében is ki kell jelölni reprezentatív piacokat.

(4) A 877/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 877/2004/EK rendelet melléklete a következőképpen
módosul:

a) A reprezentatív piacok jegyzéke kiegészül a „Szófia (BG)”
szövegrésszel a következő termékek esetében: „paradicsom”,
„tojásgyümölcs (padlizsán)”, „görögdinnye”, „sárgadinnye”,
„kajszibarack”, „őszibarack”, „csemegeszőlő”, „cseresznye-
félék”, „uborka”, „szilva” és „édespaprika”.

b) A reprezentatív piacok jegyzéke kiegészül a „Bukarest (RO)”
szövegrésszel a következő termékek esetében: „paradicsom”,
„tojásgyümölcs (padlizsán)”, „görögdinnye”, „kajszibarack”,
„alma”, „cseresznyefélék”, „uborka”, „fokhagyma”, „sárgarépa”,
„szilva”, „édespaprika”, „vöröshagyma” és „zöldbab”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 1-jén.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 26/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.2.2.

(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 162., 2004.4.30., 54. o. A legutóbb a 974/2006/EK rendelettel
(HL L 176., 2006.6.30., 68. o.) módosított rendelet.


