
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 846/2007

z dnia 18 lipca 2007 r.

ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we
Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Cenę rynkową tusz wieprzowych we Wspólnocie,
o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 2759/75, ustala się na podstawie cen notowanych
w każdym państwie członkowskim, ważonych przy
pomocy współczynników odzwierciedlających relatywną
wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie
członkowskim.

(2) Należy określić współczynniki na podstawie liczby świń
liczonych na początku grudnia każdego roku zgodnie
z dyrektywą Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca
1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych
dotyczących produkcji świń (2).

(3) W oparciu o wyniki obliczeń z grudnia 2006 r. należy
przystąpić do ponownego ustalenia współczynników

ważenia na rok gospodarczy 2007/2008 oraz uchylić
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 (3).

(4) Ponieważ rok gospodarczy 2007/2008 rozpoczyna się
dnia 1 lipca 2007 r., niniejsze rozporządzenie również
powinno mieć zastosowanie od tego dnia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzo-
winy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynniki ważenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2759/75, są ustalone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1201/2006.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 218 z 9.8.2006, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1977/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006,
str. 87).



ZAŁĄCZNIK

Współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok gospodarczy 2007/2008

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75

Belgia 3,9 %

Bułgaria 0,6 %

Republika Czeska 1,7 %

Dania 8,4 %

Niemcy 16,5 %

Estonia 0,2 %

Grecja 0,6 %

Hiszpania 16,1 %

Francja 9,3 %

Irlandia 1,1 %

Włochy 5,7 %

Cypr 0,3 %

Łotwa 0,3 %

Litwa 0,7 %

Luksemburg 0,1 %

Węgry 2,5 %

Malta 0,1 %

Niderlandy 6,9 %

Austria 1,9 %

Polska 11,6 %

Portugalia 1,4 %

Rumunia 4,2 %

Słowenia 0,4 %

Słowacja 0,7 %

Finlandia 0,9 %

Szwecja 1,0 %

Zjednoczone Królestwo 2,9 %
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