
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1017/2006

z dnia 4 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1472/2003 otwierające i ustalające zarządzanie
wspólnotowym kontyngentem taryfowym na sok winogronowy i moszcz gronowy od roku

gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do kontyngentu taryfowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),
w szczególności jego art. 62 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2003 (2) otwiera
kontyngent taryfowy na przywóz 14 000 ton soku wino-
gronowego i moszczu gronowego objętych kodami
CN 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51
i 2009 69 90.

(2) Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT)
1994, przyjęte decyzją Rady 2006/333/WE (3), przewi-
duje od dnia 15 czerwca 2006 r. zwiększenie rocznego
kontyngentu taryfowego na sok winogronowy o 29 ton.
Należy zatem dodać tę ilość soku winogronowego

i moszczu gronowego do kontyngentu taryfowego
09.0067, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1472/2003.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1472/2003.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 akapicie pierwszym rozporządzenia (WE)
nr 1472/2003 „14 000 ton” zastępuje się „14 029 ton”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca
2006 r.

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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