
DECYZJA NR 2/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA

z dnia 26 lipca 2007 r.

korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

(2007/572/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając umowę między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej
strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej
„Umową”, w brzmieniu ustalonym przez umowę między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmie-
niła postanowienia Umowy dotyczące przetworzonych
produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu
26 października 2004 r., oraz uwzględniając protokół nr 2
do wymienionej Umowy, a w szczególności jego art. 7,

mając na uwadze fakt, że w celu realizacji postanowień proto-
kołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny
referencyjne dla Umawiających się Stron,

mając na uwadze, że należało skorygować obecną szwajcarską
cenę referencyjną mleka pełnego w proszku,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Szwajcarska cena referencyjna mleka pełnego w proszku, usta-
lona na 655,33 CHF/100 kg netto w tabeli III decyzji
nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria (1), zostaje
zmieniona na cenę referencyjną 586,90 CHR/100 kg netto.

W związku z tym podana w tabeli III różnica między ceną
referencyjną w Szwajcarii i w WE zostaje skorygowana na
232,60 CHF/100 kg netto.

Kwota podstawowa stosowana od daty wejścia w życie, ustalona
na 269,00 CHF/100 kg netto w tabeli IV, zostaje zmieniona na
kwotę 209,00 CHF/100 kg netto.

Kwota podstawowa stosowana po upływie trzech lat od daty
wejścia w życie, ustalona na 254,00 CHF/100 kg netto w tabeli
IV, zostaje zamieniona na kwotę 198,00 CHF/100 kg netto.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wywiera skutki prawne z dniem 1 lutego
2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu
Alan SEATTER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2007, str. 29.


