
A BIZOTTSÁG 976/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 21.)

a 2007/2008-as értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlő-fajták
művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának

meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának
közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkének (5) bekez-
désére,

mivel:

(1) A 2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
második albekezdése meghatározza a támogatás megálla-
pításának kritériumait az aszalási célú szultanina,
madeirai muskotályszőlő és korinthusi mazsolaszőlő-
fajták termesztésére vonatkozóan.

(2) A 2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdése előirányozza a támogatási összeg
differenciálásának lehetőségét szőlőfajtáktól függően.
Szintén előirányozza az említett összeg egyéb, hoza-
mokat befolyásoló tényezők alapján történő további
differenciálásának lehetőségét is. A szultanina fajták
esetében tehát kiegészítő differenciálást is javasolt előirá-
nyozni a filoxéra sújtotta területek és az egyéb területek
közötti megkülönböztetés céljából.

(3) A 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozóan a
2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének első albe-
kezdésében szereplő szőlőfajták művelésre szánt terüle-
teinek vizsgálata során nem állapítottak meg területtúllé-
pést az egyes szárított szőlőféleségek előállítására
termesztett szőlőfajták termesztéséhez nyújtott támogatás
tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999.
július 22-i 1621/1999/EK bizottsági rendelet (2) 2.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott garantált maxi-
mális területnél.

(4) Indokolt meghatározni a 2007/2008-as gazdasági évre
vonatkozóan az említett szőlők művelési támogatását.

(5) Szintén indokolt azoknak a termelőknek juttatandó
támogatás meghatározása, akik a 2201/96/EK rendelet
7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelően telepítik újra szőlőiket a filoxéra elleni véde-
kezés érdekében.

(6) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-
piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a
2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében szereplő
művelési támogatást a következőképpen határozták meg:

a) 2 603 EUR/hektár a filoxérával sújtott vagy 5 évnél nem
régebben újratelepített szultanina szőlőfajtával beültetett
területek esetében;

b) 3 569 EUR/hektár a szultanina szőlőfajtával beültetett egyéb
területek esetében;

c) 3 391 EUR/hektár a korinthusi mazsolaszőlővel beültetett
területek esetében;

d) 969 EUR/hektár madeirai muskotályszőlő fajtával beültetett
területek esetében.

(2) A 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a
2201/96/EK rendelet 7. cikkének 4. bekezdésében szereplő újra-
telepítési támogatás mértékét 3 917 EUR/hektárban állapították
meg.

2. cikk

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

HU2007.8.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 217/7

(1) HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb A Bolgár Köztársaság és
Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió
alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal (HL
L 157., 2005.6.21., 203. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 192., 1999.7.24., 21. o. A legutóbb az 1880/2001/EK rende-
lettel (HL L 258., 2001.9.27., 14. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 21-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 217/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.8.22.


