
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 979/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem
taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
979/2007 (2) stanowi, że w chwili składania pierwszego
wniosku na dany podokres obowiązywania kontyngentu
taryfowego wnioskodawcy wykazują, że w każdym
okresie określonym w tym artykule dokonali przywozu
lub wywozu co najmniej 50 ton produktów wymienio-
nych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.

(2) Okazuje się konieczne wyjaśnienie, że dowód poświad-
czający doświadczenie danego podmiotu gospodarczego
powinien być załączony do pierwszego wniosku odno-
szącego się do danego okresu obowiązywania kontyn-
gentu rocznego. W związku z tym, że pierwszy wniosek
może się odnosić do któregokolwiek z czterech podok-
resów obowiązywania kontyngentu rocznego, jeżeli
podmiot gospodarczy składa wniosek obejmujący kilka
podokresów, odnośny dowód wymagany jest tylko raz.

(3) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr
979/2007.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzo-
winy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 979/2007 otrzymuje
następujące brzmienie:

„1. Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr
1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego
wniosku o pozwolenie na przywóz dotyczącego danego rocz-
nego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przed-
kłada dowód, że w trakcie każdego z dwóch okresów,
o których mowa w tym artykule, dokonał przywozu lub
wywozu co najmniej 50 ton produktów, o których mowa
w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.”.

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 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 217 z 22.8.2007, str. 12.


