
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2007

z dnia 1 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 877/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do powiadamiania o cenach na rynkach
pewnych świeżych owoców i warzyw, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii

Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96
z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku owoców i warzyw (1) nakłada na
państwa członkowskie wymóg powiadamiania Komisji,
dla każdego dnia wprowadzenia do obrotu podczas
każdego z odpowiednich lat gospodarczych,
o odnotowanych cenach na reprezentatywnych rynkach
producentów dla niektórych produktów o określonych
właściwościach handlowych, takie jak odmiana lub
rodzaj, klasa, rozmiar i opakowanie.

(2) Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr
877/2004 (2) zawiera wykaz reprezentatywnych rynków,
na których wprowadza się do obrotu znaczną część
krajowej produkcji danego produktu w roku gospodar-
czym lub w jednym z okresów, na który podzielony jest
rok.

(3) Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. należy ustanowić dla
nich reprezentatywne rynki.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 877/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 877/2004 wpro-
wadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pozycję „Sofia (BG)” do wykazu reprezentatyw-
nych rynków następujących produktów: „Pomidory”, „Bakła-
żany”, „Arbuzy”, „Melony”, „Morele”, „Brzoskwinie”, „Wino-
grona stołowe”, „Czereśnie”, „Ogórki”, „Śliwki” oraz „Papryka
słodka”;

b) dodaje się pozycję „Bukareszt (RO)” do wykazu reprezenta-
tywnych rynków następujących produktów: „Pomidory”,
„Bakłażany”, „Arbuzy”, „Morele”, „Jabłka”, „Czereśnie”,
„Ogórki”, „Czosnek”, „Marchew”, „Śliwki”, „Papryka słodka”,
„Cebula” oraz „Fasola”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 1 lutego 2007 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 47/2005 (Dz.U. L 7
z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 54. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 974/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006,
str. 68).


