
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 6/2005

z dnia 4 stycznia 2005 r.

zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 46/2003 i 47/2003 w odniesieniu do mieszanek
różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw w tych samych opakowaniach przeznaczonych do

sprzedaży

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2003 z dnia 10
stycznia 2003 r. ustanawiające zasady mające zastoso-
wanie do mieszanek różnych rodzajów świeżych
owoców i warzyw w tych samych opakowaniach prze-
znaczonych do sprzedaży (2) stosuje się do opakowań
przeznaczonych do sprzedaży o wadze netto równej
trzem kilogramom bądź mniejszej.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2003 z dnia 10
stycznia 2003 r. zmieniające normy handlowe dla świe-
żych owoców i warzyw w odniesieniu do mieszanek
różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw w tych
samych opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży (3) i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2003 z dnia 10
stycznia 2003 r. zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 2200/96 błędnie stanowią, iż
produkty objęte normami handlowymi dla świeżych
owoców i warzyw mogą być łączone w tych samych
opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży o wadze
netto mniejszej niż trzy kilogramy.

(3) W związku z powyższym należy sprostować rozporzą-
dzenia (WE) nr 46/2003 i (WE) nr 47/2003 w celu
zezwolenia, aby opakowania przeznaczone do sprzedaży
objęte tym przepisem mogły mieć wagę netto równą
trzem kilogramom lub mniejszą.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 46/2003 sformułowanie „o
wadze netto mniejszej niż trzy kilogramy” zastępuje się sformu-
łowaniem „o wadze netto równej trzem kilogramom lub mniej-
szej”.

Artykuł 2

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 47/2003 sformułowanie „o
wadze netto mniejszej niż trzy kilogramy” zastępuje się sformu-
łowaniem „o wadze netto równej trzem kilogramom lub mniej-
szej”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z
11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 65.
(3) Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 61.


