
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 113/2008

z dnia 6 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

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), w szczególności
jego art. 36 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 (2) nakłada
wymóg posiadania świadectwa pochodzenia dla zakon-
serwowanych grzybów pochodzących z Chin w ramach
kontyngentu GATT.

(2) Świadectwa pochodzenia zostały wprowadzone w celu
zapewnienia sprawiedliwego podziału kontyngentów
pomiędzy kraje pełniące rolę dostawców.

(3) W chwili obecnej na skutek zmian na rynku jedynym
krajem dostawcą, którego przydział jest określony
w rozporządzeniu (WE) nr 1979/2006, są Chiny.

Wszystkie inne kraje dostawcy są objęte kategorią „inne
kraje trzecie”. Stopień wykorzystania kontyngentów przy-
znanych „innym krajom trzecim” jest bardzo niski.

(4) Z tego względu świadectwa pochodzenia są zbędne
i powinny zostać zniesione w celu uproszczenia
procedur.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1979/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1979/2006 skreśla się artykuł 11
i załącznik II.

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 6 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący
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