
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 106/2005

z dnia 21 stycznia 2005 r.

unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22
czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze
mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarzą-
dzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami tary-
fowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty
rolne (2), ustanawia przepisy dotyczące ważności
pozwoleń przywozowych.

(2) Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do influenzy drobiu w wielu krajach azjatyckich (3) zawie-
siła przywóz drobiu i wielu produktów drobiowych do
dnia 15 grudnia 2004 r.

(3) Pozwolenia przywozowe objęte decyzją 2004/122/WE,
wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 na
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.
i związane wyłącznie z jednym z krajów trzecich,
o których mowa w wymienionej decyzji, są zatem zawie-
szone od dnia ich wydania.

(4) Biorąc pod uwagę czas trwania tej sytuacji, należy unie-
ważnić wymienione pozwolenia i zezwolić na natych-
miastowe zwolnienie związanych z nimi zabezpieczeń.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym unieważnia się pozwolenia przywozowe wydane na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 na okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r. w odniesieniu do
produktów, o których mowa w decyzji 2004/122/WE
i sporządzonych wyłącznie dla jednego z państw wymienionych
w tej decyzji, i zwalnia się związane z nimi zabezpieczenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 21 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145
z 31.5.2001, str. 24).

(3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnia zmieniona decyzją
2004/851/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 48).


