
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2007

z dnia 1 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory

owocowe i warzywne od 1996 r.

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. 34 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyny zgodnie
z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (2),
przyjęte decyzją Rady 2006/930/WE (3), przewiduje
zwiększenie istniejącego w ramach GATT kontyngentu
taryfowego na jabłka.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1831/96 z dnia 23 września 1996 r.

otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre
owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne
od 1996 r. (4).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1831/96 kwotę
kontyngentu (w tonach) w odniesieniu do kontyngentu
o numerze porządkowym 09.0061 Jabłka, świeże, inne niż
jabłka na sok zastępuje się kwotą „696”.

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 1 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek 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 355 z 15.12.2006, str. 92.
(3) Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 91.

(4) Dz.U. L 243 z 24.9.1996, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 973/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 63).


