
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 121/2009

z dnia 9 lutego 2009 r.

ustalające dodatkową kwotę do wypłaty w Bułgarii za brzoskwinie przeznaczone do
przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 679/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007
z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy
w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia
na rok gospodarczy 2007/2008 (1), w szczególności jego art. 2
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla prze
tworów owocowych i warzywnych (2) Bułgaria powiado

miła Komisję, że pomocą z tytułu przetwórstwa
w ramach tego systemu w roku gospodarczym
2007/2008 objęto 119,46 ton brzoskwiń. Próg dla prze
twórstwa wskazany dla tego państwa członkowskiego
w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr
2201/96 (3) nie został więc przekroczony. Przysługuje
zatem dopłata do wymienionych ilości w wysokości
11,92 EUR za tonę.

(2) W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008
producenci w Rumunii nie przedstawili żadnych wnios
ków o przyznanie pomocy za brzoskwinie przeznaczone
do przetworzenia. Nie należy zatem wypłacać żadnych
dodatkowych kwot pomocy w tym państwie członkow
skim w odniesieniu do przedmiotowego roku gospodar
czego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Określoną w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 679/2007
dodatkową kwotę w wysokości 11,92 EUR za tonę brzoskwiń
przeznaczonych do przetworzenia wypłaca się w Bułgarii po
zamknięciu roku gospodarczego 2007/2008.

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 9 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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