
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 978/2007

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na

reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1), w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2002 (2) usta-
nawia przepisy w sprawie rejestrowania cen na reprezen-
tatywnych rynkach państw członkowskich w odniesieniu
do różnych kategorii bydła. Szczegółowe zasady doty-
czące informacji dostarczanych do celów badań cen
w odniesieniu do każdej z tych kategorii przedstawione
są w załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

(2) Na wniosek Francji załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 2273/2002 powinien zostać częściowo zmieniony
w świetle rozwoju rynku bydła w tym państwie człon-
kowskim, co zagwarantuje, że badanie cen nadal będzie
się opierać na reprezentatywnych rynkach.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2273/2002.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W pkt 1 części D załącznika do rozporządzenia (WE)
nr 2273/2002 wprowadza się następujące zmiany:

„1. Reprezentatywne rynki

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Bourg-en-Bresse, Agen, Le
Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint-Étienne”.

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 21 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2002, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 446/2007 (Dz.U. L 106
z 24.4.2007, str. 30).


