
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 385/2010 

z dnia 5 maja 2010 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie 
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz 

przetwory owocowe i warzywne od 1996 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 148 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1831/96 ( 2 ) otwarto 
kontyngenty taryfowe na niektóre owoce i warzywa oraz 
przetwory owocowe i warzywne wymienione 
w załącznikach do tego rozporządzenia oraz ustalono 
zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi. 

(2) Od przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1831/96 kilka 
z kodów CN wymienionych w pierwotnych załącznikach 
I, II i III do przedmiotowego rozporządzenia zostało 
zmienionych. W związku z tym załączniki te zostały 
zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
973/2006 ( 3 ). 

(3) Okazało się, że w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 1831/96 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 
973/2006 brakuje kodu CN 2009 80 34 oraz że należy 
go dodać. 

(4) Należy zatem odpowiednio poprawić załącznik I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/96 zmieniony rozporzą
dzeniem (WE) nr 973/2006. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/96, w pozycji 
oznaczonej numerem porządkowym 09.0093 w kolumnie „Kod 
CN Podpozycja TARIC” dodaje się kod CN „2009 80 34”. 

Artykuł 2 

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

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 lipca 2006 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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