
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 834/2008

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami
członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 192 ust. 2
w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1319/2006 (2) najpóźniej w czwartek każdego tygodnia
państwa członkowskie przekazują Komisji określone
notowania dotyczące poprzedniego tygodnia.

(2) Aby zapewnić możliwie najdokładniejszą aktualizację
danych wykorzystywanych do zarządzania rynkiem
oraz biorąc pod uwagę postęp technologiczny
w zakresie przekazywania danych, należy skrócić dotych
czasowy termin przekazywania informacji.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1319/2006.

(4) Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie
się do nowego terminu, niniejsze rozporządzenie
powinno stosować się od dnia 1 września 2008 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1319/2006 zdanie
pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Najpóźniej w środę o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego
w Brukseli) każdego tygodnia państwa członkowskie przeka
zują Komisji nastepujące informacje dotyczące poprzedniego
tygodnia:”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149
z 7.6.2008, s. 61).

(2) Dz.U. L 243 z 6.9.2006, s. 3.


