
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 756/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania
ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

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. 32 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia
21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad
stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców
i warzyw (2) nawiązuje do niektórych przepisów art.
173–176 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

(2) Przepisy te jednak zostały uchylone na mocy rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego
2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG)
nr 2454/93, które ustanawia przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2286/2003 (4).

(3) Z uwagi na pewność prawną należy zatem zmienić
rozporządzenie (WE) nr 3223/94 w celu wprowadzenia
koniecznych zmian umożliwiających jego dalsze prawid-
łowe stosowanie.

(4) Ceny owoców i warzyw zmieniają się szybko i zgodnie
z kolejnymi zmianami do rozporządzenia (EWG) nr

2454/93 nie należy już stosować potencjalnie nieaktual-
nych jednostek cenowych w ramach systemu cen wejścia.

(5) Z uwagi na fakt, że zmiany w rozporządzeniu (EWG) nr
2454/93 wprowadzono w życie od dnia 19 maja
2006 r., zmiany te należy zatem, z uwagi na pewność
prawną, również stosować od tego dnia.

(6) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3223/94
zawiera wykaz reprezentatywnych rynków. Wykaz ten
powinien zostać rozszerzony o reprezentatywne rynki
Bułgarii i Rumunii.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 3223/94 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zostaną one pomniejszone o następujące kwoty:

a) marżę handlową w wysokości 15 % dla centrów handlo-
wych Londynu, Mediolanu i Rungis oraz w wysokości
8 % dla pozostałych centrów handlowych; oraz

b) koszty transportu i ubezpieczenia na obszarze celnym.

W odniesieniu do kosztów frachtu i ubezpieczenia potrąca-
nych zgodnie z akapitem trzecim, państwa członkowskie
mogą ustalić standardową kwotę potrącenia. Kwoty te, jak
również sposoby ich obliczania, są podawane niezwłocznie
do wiadomości 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 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005,
str. 3).

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007,
str. 6).

(4) Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11.



2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za reprezentatywne rynki uważa się:

— Belgia i Luksemburg: Bruksela,

— Bułgaria: Sofia,

— Republika Czeska: Praga,

— Dania: Kopenhaga,

— Niemcy: Hamburg, Monachium, Frankfurt, Kolonia,
Berlin,

— Estonia: Tallin,

— Irlandia: Dublin,

— Grecja: Ateny, Saloniki,

— Hiszpania: Madryd, Barcelona, Sewilla, Bilbao, Saragossa,
Walencja,

— Francja: Paryż-Rungis, Marsylia, Rouen, Dieppe,
Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Tuluza,

— Włochy: Mediolan,

— Cypr: Nikozja,

— Łotwa: Ryga,

— Litwa: Wilno,

— Węgry: Budapeszt,

— Malta: Attard,

— Niderlandy: Rotterdam,

— Austria: Wiedeń-Inzersdorf,

— Polska: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznań,

— Portugalia: Lizbona, Porto,

— Rumunia: Bukareszt,

— Słowenia: Lubljana,

— Słowacja: Bratysława,

— Finlandia: Helsinki,

— Szwecja: Helsingborg, Sztokholm,

— Zjednoczone Królestwo: Londyn.”;

3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeśli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ustala się
wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stoso-
wania podanych w części A załącznika, wartości jednost-
kowej w rozumieniu art. 152 ust. 1 lit. a)a rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 nie stosuje się. Zastępuje się ją standar-
dową wartością przywozową, określoną w ust. 1.”;

4) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Niezależnie od przepisów ust. 1, od pierwszego dnia
okresów stosowania podanych w części A załącznika,
w przypadku braku możliwości wyliczenia standardowych
wartości przywozowych nie ma zastosowania żadna standar-
dowa wartość przywozowa.”.

Artykuł 2

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

Artykuł 1 pkt 1), 3) i 4) stosuje się od dnia 19 maja 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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