
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 230/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE)
nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit
drugi,

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”) (2), w szczególności jego art. 90 w związku
z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 382/2005 (3) termin przysługujący na składanie
wniosków o udzielenie pomocy z tytułu prowadzenia
przetwórstwa produktów sektora suszu paszowego,
o którym mowa w art. 86 rozporządzenia (WE)
nr 1234/2007, w ostatnim miesiącu każdego roku
gospodarczego, którego koniec przypada na 31 marca,

wynosi jedynie 15 dni, podczas gdy dla pozostałych
miesięcy roku gospodarczego wynosi on 45 dni.
W obliczu zgłaszanych trudności administracyjnych,
wynikających z krótkiego okresu trwania rzeczonego
terminu, należy wydłużyć go do dnia 30 kwietnia.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 382/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 18 rozporządzenia (WE) nr 382/2005 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od ust. 1 żaden wniosek
o pomoc przedstawiony z tytułu danego roku gospodar
czego nie może zostać złożony później niż dnia 30 kwietnia
następującego po zakończeniu tego roku gospodarczego,
z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub wyjątkowych
okoliczności.”.

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 19 marca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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