
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 518/2008

z dnia 10 czerwca 2008 r.

ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych
suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),
w szczególności jego art. 9 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) System pomocy ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr
2201/96 został uchylony z dniem 1 stycznia 2008 r.
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1182/2007 (2) ustana-
wiającym przepisy szczegółowe dotyczące sektora
owoców i warzyw. Jednak na mocy art. 55 ust. 1 roz-
porządzenia (WE) nr 1182/2007 wspomniany system
pomocy ma zastosowanie do roku gospodarczego
2007/2008 w odniesieniu do wszystkich stosownych
produktów.

(2) Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
stanowi, że dopłaty do przechowywania są przyznawane
agencjom przechowującym za faktyczny czas przechowy-
wania oraz za ilości sułtanek, koryntek i suszonych fig
zakupionych zgodnie z ust. 1 wymienionego artykułu.

(3) Należy ustalić dopłaty do przechowywania nieprzetwo-
rzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych
suszonych fig z roku gospodarczego 2007/2008 zgodnie
z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/1999
z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe

zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
2201/96 w odniesieniu do systemu składowania
nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzet-
worzonych suszonych fig (3).

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla produktów z roku gospodarczego 2007/2008 kwota dopłat
do przechowywania przewidziana w art. 9 ust. 4 rozporządze-
nia (WE) nr 2201/96 wynosi:

a) dla suszonych winogron:

(i) 0,1408 EUR za dzień i za tonę netto do dnia 28 lutego
2009 r.;

(ii) 0,1148 EUR za dzień za tonę netto od dnia 1 marca
2009 r.;

b) dla suszonych fig – 0,1311 EUR za dzień za tonę netto.

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 10 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, s. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, s. 1).

(2) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1.
(3) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 33. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1051/2005 (Dz.U. L 173 z 6.7.2005, s. 5).


