
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 341/2005

z dnia 25 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i (WE) nr 1458/2003 odnośnie maksymalnej ilości, do
której muszą się odnosić wnioski o pozwolenie na przywóz wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29
marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości
wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę
i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (2),
w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo-
nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń-
czenia negocjacji GATT XXIV.6 (3), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/94 z dnia
22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania w sektorze wieprzowiny uzgodnień dotyczą-
cych przywozu przewidzianych w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie
niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi
na wieprzowinę i inne produkty rolne (4) oraz rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 z dnia 18 sierpnia
2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyn-
gentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (5) otworzyły
kontyngenty przywozowe na wieprzowinę oraz ustano-
wiły szczegółowe warunki regulujące dostęp podmiotów
gospodarczych do wspomnianych kontyngentów.

(2) Wykorzystanie dwóch wspomnianych kontyngentów
przywozowych było ogólnie niewielkie w ostatnich
latach, a ustalenie relatywnie małej ilości maksymalnej,
do której musi się odnosić wniosek o pozwolenie,
mogło stanowić czynnik zniechęcający. W celu ułat-
wienia handlu wieprzowiną w ramach tych dwóch
kontyngentów należy zwiększyć tę ilość maksymalną.

(3) W konsekwencji należy odpowiednio zmienić rozporzą-
dzenia (WE) nr 1432/94 oraz (WE) nr 1458/2003.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzo-
winy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1432/94 stawkę „10%”
zastępuje się stawką „20%”.

Artykuł 2

W art. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1458/2003 stawkę
„10%” zastępuje się stawką „20%”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się odnośnie do wniosków
składanych od dnia 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1365/2000 (Dz.U. L 156
z 29.6.2000, str. 5).

(2) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995,
str. 3).

(3) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(4) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 2083/2004 (Dz.U. L 360
z 7.12.2004, str. 12).

(5) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 2083/2004.


