
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1169/2008

z dnia 25 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków
o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

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. 148 lit. c)
w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1449/2007
z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzającego odstępstwo
od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96,
(WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE)
nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006,
(WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE)
nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE)
nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania
wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008
r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słod
kich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru,
oliwy z oliwek i wprowadzającego odstępstwo od rozpo
rządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE)
nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do
terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r.
w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj
i mięsa drobiowego (2), przewiduje odstępstwo
w odniesieniu do terminów składania wniosków
o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyn
gentów taryfowych dotyczących cukru.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia
28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych

w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008
i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami tary
fowymi i umowami preferencyjnymi (3), zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 892/2008 (4), otworzyło
nowe kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych
09.4431 do 09.4437. Należy zatem rozszerzyć odstęp
stwo w odniesieniu do terminów składania wniosków
o pozwolenia na przywóz o nowe kontyngenty
i w związku z tym wprowadzić zmianę do rozporządze
nia (WE) nr 1449/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1449/2007 otrzymuje
brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 950/2006, wnioski o pozwolenia na przywóz
produktów sektora cukru w ramach kontyngentów 09.4331
do 09.4351, 09.4315 do 09.4320, 09.4324 do 09.4328,
09.4365, 09.4366, 09.4380 i 09.4390 oraz 09.4431 do
09.4437 w odniesieniu do roku 2008 można składać
wyłącznie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 13 czasu
obowiązującego w Brukseli.”.

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 25 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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