
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 54/2008

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia
26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe doty-
czące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy
2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr
827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr
2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchy-
lające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości, w odniesieniu do których tradycyjni importerzy
oraz/lub nowi importerzy złożyli wnioski o pozwolenia
w dniach 2–8 stycznia 2008 r. na mocy art. 8 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia
2006 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyn-
gentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywo-

żone z krajów trzecich (3) przewyższają ilości przewi-
dziane dla produktów pochodzących z Chin i z innych
państw.

(2) Należy zatem określić zakres, w jakim wnioski o wydanie
pozwolenia przesłane Komisji do dnia 16 stycznia
2008 r. mogą zostać zrealizowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 8
rozporządzenia (WE) nr 1979/2006 w dniach 2–8 stycznia
2008 r. i przekazane Komisji nie później niż do dnia 16
stycznia 2008 r. są realizowane zgodnie z wartością procen-
tową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku do niniej-
szego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

PLL 18/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.1.2008

(1) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91.



ZAŁĄCZNIK

Pochodzenie produktów

Przydział procentowy

Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny

— Importerzy tradycyjni
(art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1979/2006)

57,252161 % 100 %

— Nowi importerzy
(art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1979/2006)

4,299465 % —

„—”: żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.
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