
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 921/2007

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w odniesieniu do roku
gospodarczego 2007/2008, w zakresie daty podpisywania umów dotyczących pomidorów

przeznaczonych do przetwórstwa w Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustanowić środki przejściowe w celu umożli-
wienia producentom i przetwórcom z Bułgarii
i Rumunii skorzystania z przepisów rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów
owocowych i warzywnych (1).

(2) W zastosowaniu rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla
przetworów owocowych i warzywnych (2),
w przypadku pomidorów umowy muszą być podpisy-
wane przed dniem 15 lutego pomiędzy przetwórcami
zatwierdzonymi przez właściwe organy
a zatwierdzonymi lub tymczasowo zatwierdzonymi orga-
nizacjami producentów. Jedynie w odniesieniu do roku

gospodarczego 2007/2008 należy odstąpić od harmono-
gramu podpisywania umów ustanowionego
w rozporządzeniu (WE) nr 1535/2003. W przeciwnym
razie, w szczególności w przypadku pomidorów, zainte-
resowane strony nie byłyby w stanie uczestniczyć
w programie pomocy przewidzianym w rozporządzeniu
(WE) nr 2201/96 w bieżącym roku gospodarczym.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przet-
worów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1535/2003, w przypadku pomidorów, jedynie
w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii i w roku gospodarczym
2007/2008, umowy pomiędzy organizacjami producentów
w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia
a zatwierdzonymi przetwórcami będą mogły zostać podpisane
najpóźniej dnia 31 lipca 2007 r. i co najmniej dziesięć dni
przed rozpoczęciem dostaw.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203).

(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267
z 12.10.2005, str. 22).


