
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 379/2008

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych
przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego

w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006
z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999
w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozo-
wych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności
jego art. 33 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Sekcja 3 rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1282/2006
określa procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz dla nie-
których przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do
Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu otwartego
przez ten kraj. Wnioski złożone na rok kontyngentowy
2008/2009 odnoszą się do ilości większych niż ilości dostępne.
Należy więc ustalić współczynniki przyznania dla wnioskowa-
nych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na wywóz, odno-
szących się do produktów, o których mowa w art. 29 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, złożonych na okres od
dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r., podlegają
zastosowaniu następujących współczynników przyznania:

— 0,699913 do wniosków złożonych dla części kwoty okreś-
lonej w art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1282/2006,

— 0,292810 do wniosków złożonych dla części kwoty okreś-
lonej w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1282/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258
z 4.10.2007, s. 3). Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 zastępuje
się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125
z 15.5.2007, s. 7).


