
A BIZOTTSÁG 705/2007/EK RENDELETE

(2007. június 21.)

a feldolgozásra szánt körte támogatásának meghatározásáról a 2007/2008-as kereskedelmi
kampányra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i
2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke
(1) bekezdésére,

mivel:

(1) A feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási
rendszerére vonatkozóan a 2201/96/EK tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003.
augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3.
cikke (3) bekezdésének c) pontja rendelkezik a feldolgo-
zásra szánt körtére vonatkozó támogatási összeg
Bizottság általi kihirdetéséről, amelynek legkésőbb június
15-én meg kell történnie.

(2) A támogatási rendszer keretében, az elmúlt három
kampány folyamán feldolgozott körte mennyiségének
átlaga 6 511 tonnával magasabb, mint a közösségi
küszöbérték.

(3) Következésképpen azoknak a tagállamoknak az estében,
melyek túllépték a rájuk vonatkozó feldolgozási kü-
szöbértéket, a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2)
bekezdésben meghatározott szinthez viszonyítva módo-
sítani kell a 2007/2008-as kampányban feldolgozásra
szánt körtére adott támogatás összegét, az említett rend-
elet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(4) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-
piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-as kereskedelmi kampányra vonatkozóan, a
2201/96/EK rendelet 2. cikke értelmében a körtére adható
támogatás összege:

— 161,70 EUR/tonna Csehországban,

— 51,05 EUR/tonna Görögországban,

— 161,70 EUR/tonna Spanyolországban,

— 161,70 EUR/tonna Franciaországban,

— 154,00 EUR/tonna Olaszországban,

— 161,70 EUR/tonna Magyarországon,

— 9,46 EUR/tonna Hollandiában,

— 161,70 EUR/tonna Ausztriában,

— 161,70 EUR/tonna Portugáliában.

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. június 21-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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