
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1016/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2001 ustanawiające normy handlowe dla melonów

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 1615/2001 (2) ustano-
wiło normy handlowe dla melonów, w szczególności
w zakresie oznakowania.

(2) W trosce o zachowanie jasności i przejrzystości na
poziomie międzynarodowym należy uwzględnić zmiany
wprowadzone ostatnio w normie FFV-23 dotyczącej
obrotu i kontroli jakości handlowej melonów przez
Grupę Roboczą ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psują-
cych się i Rozwoju Jakości Europejskiej Komisji Gospo-
darczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG
ONZ).

(3) Melony są identyfikowane i wprowadzane do obrotu
w zależności od ich rodzaju handlowego. Główne
rodzaje handlowe zostały wymienione w opublikowanej
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

(OECD) broszurze, która zawiera wykaz głównych
rodzajów handlowych melonów, uzupełniony komenta-
rzami i ilustracjami. Broszura ta ma na celu ułatwienie
wspólnej interpretacji obowiązujących norm,
w szczególności normy FFV-23 EKG ONZ, na której
opiera się rozporządzenie (WE) nr 1615/2001.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1615/2001.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1651/2001 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 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 214 z 8.8.2001, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163
z 30.4.2004, str. 50).



ZAŁĄCZNIK

W pkt VI.B (Przepisy dotyczące oznakowania – Rodzaj produktu) Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1615/2001 tiret
drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„— Nazwa typu handlowego (*)

— Nazwa odmiany (nieobowiązkowo).

___________
(*) Główne rodzaje handlowe zostały określone w opublikowanym programie OECD dotyczącym stosowania norm międzynarodo-

wych do owoców i warzyw »Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006«, dostępnym na
stronie internetowej http://www.oecdbookshop.org”
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