
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1303/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 983/2008 przyjmującego plan podziału pomiędzy
państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności
pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące

we Wspólnocie

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. 43 lit. g)
w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z powodu administracyjnego uchybienia, w załączniku
III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 983/2008 (2),
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego przekazywania
cukru, wymieniono niewłaściwe agencje jako agencje
uprawnione do odbierania cukru, odpowiednio na Litwie
i w Portugalii. Skorygowanie tych błędów jest konieczne
do zapewnienia właściwego wdrożenia planu.

(2) Należy więc odpowiednio sprostować rozporządzenie
(WE) nr 983/2008. Sprostowanie stosuje się od daty
wejścia w życie tego rozporządzenia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 983/2008
w kolumnie czwartej zatytułowanej „Odbiorca” wprowadza się
następujące zmiany:

1) W pkt 2 słowa „Ministério das Finanças, Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,
Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal” zastępuje
się słowami „IFAP, Portugal”.

2) W pkt 4 słowa „NMA, Lietuva” zastępuje się słowami
„Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo
agentūra, Lietuva”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 października
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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