
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 464/2008

z dnia 28 maja 2008 r.

ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007
z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy
w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetwo-
rzenia na rok gospodarczy 2007/2008 (1), w szczególności
jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgłoszone przez państwa członkowskie ilości pomi-
dorów przetworzonych w ramach programu pomocy
w roku gospodarczym 2006/2007, zgodnie z art. 39
ust. 2 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 w sektorze prze-
tworów owocowych i warzywnych (2), przekraczają próg
wspólnotowy o 11,8 %. W związku z powyższym należy
wypłacić dodatkową kwotę po zamknięciu roku gospo-
darczego 2007/2008 w tych państwach członkowskich,
które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia
2007 r. i nie przekroczyły progu krajowego lub

w których ten próg został przekroczony o mniej niż
25 %.

(2) Próg krajowy w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008
nie został przekroczony. Należy zatem wypłacić w tym
państwie członkowskim łączną kwotę dodatkową
w wysokości 8,62 EUR za tonę.

(3) W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008
producenci w Rumunii nie przedstawili żadnych wnios-
ków o przyznanie pomocy za pomidory przeznaczone
do przetworzenia. Nie należy zatem wypłacać żadnych
dodatkowych kwot pomocy w tym państwie członkow-
skim w odniesieniu do przedmiotowego roku gospodar-
czego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatkową kwotę w wysokości 8,62 EUR za tonę pomidorów
przeznaczonych do przetworzenia, określoną w art. 2 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 104/2007, wypłaca się w Bułgarii po
zamknięciu roku gospodarczego 2007/2008.

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 28 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 28 z 3.2.2007, s. 10.
(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005,
s. 22).


