
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 489/2008

z dnia 2 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 806/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami
taryfowymi 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. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2007 (2) otworzyło
niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz produktów
w sektorze wieprzowiny.

(2) W odpowiedzi na pytania dotyczące przywozu niektó-
rych produktów w ramach kontyngentów o numerach
porządkowych 09.4038 i 09.4074 oraz w celu jednoli-
tego stosowania należy wyjaśnić wyszczególnienie
towarów objętych wyżej wymienionymi numerami
porządkowymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 806/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 806/2007 dodaje się ustęp
w brzmieniu:

„4. Do celów niniejszego rozporządzenia, do produktów
objętych kodami CN ex 0203 19 55 i ex 0203 29 55 kontyn-
gentów o numerach porządkowych 09.4038 (grupa G2)
i 09.4074 (grupa G7) załącznika I zalicza się: szynki i ich
kawałki.”.

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 2 czerwca 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 zostanie zastąpione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1),
począwszy od dnia 1 lipca 2008 r.

(2) Dz.U. L 181 z 11.7.2007, s. 3.


