
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 179/2008

z dnia 28 lutego 2008 r.

umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie
w sektorze wieprzowiny

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. 4 ust. 6 oraz art. 5
ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 (2) przewi-
duje przyznanie pomocy na prywatne przechowywanie
w sektorze wieprzowiny w odniesieniu do umów doty-
czących okresów 3, 4 lub 5 miesięcy.

(2) Na wspólnotowym rynku wieprzowiny nie odnotowuje
się jeszcze wyraźnych oznak wzrostu cen wieprzowiny
i w związku z tym konieczne jest umożliwienie jednora-
zowego przedłużenia okresu obowiązywania umów
o prywatne przechowywanie zawartych w ramach roz-
porządzenia (WE) nr 1267/2007 na maksymalny okres 3
miesięcy.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do obowiązujących umów o prywatne przecho-
wywanie, okres przechowywania przedłuża się jednorazowo na
wniosek zainteresowanego. Przedmiotowe przedłużenie nie
może przekroczyć 3 miesięcy i dotyczy całkowitej ilości prze-
widzianej w odnośnej umowie o przechowywanie. Wniosek
o przedłużenie składa się w odnośnej agencji interwencyjnej
najpóźniej trzy dni robocze przed datą wygaśnięcia umowy
o przechowywanie.

W przypadku przedłużenia kwota pomocy zostaje powiększona
zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1267/2007.

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 28 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005,
s. 2). Rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 zastępuje się rozporządze-
niem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia
1 lipca 2008 r.

(2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 53.


