
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2005

z dnia 18 marca 2005 r.

wprowadzające na rok 2005 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat
wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad
stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz
w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego
rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (2) przewiduje, że
pozwolenia na wywóz wydaje się piątego dnia roboczego
następującego po dniu, w którym wniosek został
złożony, pod warunkiem że w tym okresie Komisja nie
podjęła żadnych działań specjalnych;

(2) Z uwagi na dni wolne w 2005 r. oraz nieregularne
ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w tym czasie, wspomniany wyżej okres pięciu dni robo-
czych będzie zbyt krótki, by zapewnić właściwe admini-
strowanie rynkiem, i z tego powodu powinien zostać
przedłużony.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny
i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1445/95, w roku 2005 pozwolenia, o które złożono wnioski
w okresach wskazanych w Załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia, będą wydawane w terminach podanych w tym Załącz-
niku.

Odstępstwo stosuje się pod warunkiem, że przed upływem
terminu wydawania pozwoleń nie zostały podjęte żadne dzia-
łania specjalne wymienione w art. 10 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1445/95.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270
z 21.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217
z 17.6.2004, str. 10).



ZAŁĄCZNIK

Okres składania wniosków o pozwolenia Data wystawienia

od 21 do 23 marca 2005 r. 31 marca 2005 r.

od 2 do 4 maja 2005 r. 12 maja 2005 r.

od 27 do 28 października 2005 r. 7 listopada 2005 r.

19 grudnia 2005 r. 27 grudnia 2005 r.

26 grudnia 2005 r. 3 stycznia 2006 r.
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