
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2008

z dnia 12 lutego 2008 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów
dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych,
w szczególności jego art. 6 (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) System pomocy ustanowiony w rozporządzeniu (WE)
nr 2201/96 został uchylony od dnia 1 stycznia
2008 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1182/2007 (2)
ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące sektora
owoców i warzyw. Jednak na mocy art. 55 ust. 1 roz-
porządzenia (WE) nr 1182/2007 wspomniany system
pomocy ma zastosowanie do roku gospodarczego
2007/2008 w odniesieniu do wszystkich stosownych
produktów.

(2) Artykuł 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla prze-
tworów owocowych i warzywnych (3) przewiduje, że
pomoc na gruszki przyznaje się wyłącznie na produkty
dostarczane dla przemysłu przetwórczego w okresie
między dniem 15 lipca i 15 grudnia.

(3) W grudniu 2007 r. na włoskie regiony produkcyjne
miały wpływ wyjątkowe okoliczności spowodowane
strajkiem transportu, który uniemożliwił dostawy dla
przemysłu przetwórczego w bardzo intensywnym okresie
dostaw. W rezultacie pełna dostawa dokonana przez
producentów wymagała zwiększonego czasu i nakładu
pracy, powodując opóźnienia w harmonogramie dostaw.

(4) Aby zapobiec ukaraniu producentów z powodu tych
okoliczności, wyjątkowo i wyłącznie na rok gospodarczy
2007/2008, należy wprowadzić odstępstwo od terminów
ustanowionych w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE)
nr 1535/2003.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 1535/2003, i wyłącznie na rok gospodarczy
2007/2008, pomoc będzie udzielana dla gruszek dostarczonych
dla przemysłu przetwórczego między dniem 15 lipca 2007 r.
a 15 stycznia 2008 r.

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 12 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 38/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2008
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