
A BIZOTTSÁG 428/2006/EK RENDELETE

(2006. március 15.)

az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom,
narancs, citrom és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat piacainak közös szer-
vezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdése harmadik
albekezdésére,

mivel:

(1) A 292/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirde-
tett meg, meghatározva a visszatérítések indikatív
mértékét és azon indikatív mennyiségeket, amelyekre
A3 rendszerű kiviteli engedélyek bocsáthatóak ki.

(2) A benyújtott ajánlatok alapján rögzíteni kell a visszatérí-
tések legnagyobb mértékét és az ezen legnagyobb
mértékű visszatérítéseket feltüntető ajánlatok tekintetében
az odaítélt mennyiségek százalékos arányát.

(3) A paradicsom, a narancs, a citrom és az alma esetében az
indikatív mennyiségre vonatkozó, a megpályázott
mennyiségek keretein belül maradó engedélyek odaítélé-
séhez szükséges legnagyobb mérték nem haladja meg az
indikatív mérték másfélszeresét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 292/2006/EK rendelet által megnyitott pályázat tekintetében
a paradicsomra, narancsra, citromra és az almára vonatkozó
visszatérítés legnagyobb mértéke és az odaítélt mennyiség száza-
lékos aránya a mellékletben van meghatározva.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 16-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 15-én.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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(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 48., 2006.2.18., 3. o.



MELLÉKLET

Az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátása a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom
és alma)

Termék Visszatérítés legnagyobb mértéke
(EUR/t nettó)

A visszatérítés legnagyobb mértéke mellett
igényelt mennyiségek odaítélt százaléka

Paradicsom 40 100 %

Narancs 50 100 %

Citrom 70 100 %

Alma 43 100 %
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