
A BIZOTTSÁG 209/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel
történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből
származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló
személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására
vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987.
december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 6. cikkére,

mivel:

(1) A Közösség 1995. január 1-jei és 2004. május 1-jei
bővülésekor a 3149/92/EGK bizottsági rendeletet (2)
nem igazították ki úgy, hogy a szövegében előforduló
bejegyzések az említett időpontokban csatlakozott új
tagállamok nyelvén, illetve nyelvein is szerepeljenek. A
bejegyzéseket indokolt ezeken a nyelveken is feltüntetni.

(2) A 3149/92/EGK rendeletet Bulgária és Románia európai
uniós csatlakozása miatt kiigazító 208/2007/EK bizott-
sági rendelettel (3) való koherencia érdekében indokolt,
hogy ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kelljen alkal-
mazni.

(3) A 3149/92/EGK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„Az ellátó intervenciós hivatal által kiállított feladási nyilat-
kozaton a mellékletben szereplő bejegyzések egyikét fel kell
tüntetni.”

2. A rendelet e rendelet mellékletének szövegével egészül ki,
mint melléklettel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2007.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/21

(1) HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260.,
1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rende-
lettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 19 oldalát.



MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

spanyolul: Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE)
no 3149/92.

csehül: Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

dánul: Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

németül: Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92.

észtül: Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

görögül: Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3149/92.

angolul: Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

franciául: Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE)
no 3149/92.

olaszul: Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 3149/92.

lettül: Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

litvánul: Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

magyarul: Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

máltaiul: Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE)
Nru 3149/92.

hollandul: Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 3149/92.

lengyelül: Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG)
nr 3149/92.

portugálul: Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE)
n.o 3149/92.

románul: Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE)
nr. 3149/92.

szlovákul: Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

szlovénul: Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

finnül: Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

svédül: Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”
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