
A BIZOTTSÁG 368/2007/EK RENDELETE

(2007. március 30.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 134/2007/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza
azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rend-
szerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2) Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére
álló információkat, a alma esetében fennáll a folyó kiviteli
időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának

veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és
zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó műkö-
dését.

(3) E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak
végéig el kell utasítani a 2007. március 30. után expor-
tálandó alma kivitelére vonatkozó B rendszerű engedé-
lyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A alma vonatkozóan az 134/2007/EK rendelet 1. cikke alapján
benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek,
amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2007.
március 30. után és július 1. előtt kerül sor, elutasításra
kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 31-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 30-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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