
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 468/2008

z dnia 28 maja 2008 r.

zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 314/2008 ustanawiającego standardowe wartości
celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Weryfikacja wykazała błąd w załączniku do rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 314/2008 (3).

(2) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 314/2008
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(3) Zgodnie z art. 138 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1580/2007 w przypadku gdy dla produktu określonego
pochodzenia nie obowiązuje standardowa wartość przy-
wozowa, stosuje się średnią standardowych wartości
przywozowych.

(4) Zmienioną standardową wartość przywozową stosuje się
na wniosek osoby zainteresowanej, aby uniknąć sytuacji,
w której ta ostatnia ponosi, z mocą wsteczną, nieko-
rzystne konsekwencje,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 314/2008 zostaje zmie-
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Na wniosek zainteresowanego urząd celny, w którym przywóz
został zarejestrowany, dokonuje częściowego zwrotu należności
celnych na produkty pochodzące z danych krajów trzecich
i dopuszczone do swobodnego obrotu w okresie od dnia
5 kwietnia 2008 r. do dnia 7 kwietnia 2008 r.

Wnioski o zwrot należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia trze-
ciego miesiąca po miesiącu wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia, dołączając deklarację dopuszczenia do swobodnego
obrotu dla rozpatrywanego przywozu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania 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
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 352/2008 (Dz.U. L 109 z 19.4.2008,
s. 9).

(3) Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 1.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 314/2008 w części dotyczącej kodu CN 0805 50 10 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) wiersz odnoszący się do Turcji otrzymuje brzmienie:

„TR 135,5”

2) wiersz odnoszący się do „innych pochodzeń” otrzymuje brzmienie:

„ZZ 113,5”
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