
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 580/2005

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające
ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia
22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1),
w szczególności jego art. 16,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia
7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia
(EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG)
nr 3420/83 (2), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

PROCEDURA

(1) W dniu 4 lutego 2005 r. Komisja nałożyła ostateczne
środki ochronne w drodze rozporządzenia (WE) nr
206/2005 (3) („rozporządzenie ostateczne”). Zgodnie
z art. 2 tego rozporządzenia środek obejmuje zastoso-
wanie minimalnej ceny przywozowej („MCP”).

(2) W szczególności art. 2 ust. 3 rozporządzenia ostatecz-
nego określa poziom MCP mający zastosowanie do
15 kwietnia 2005 r.

(3) Motyw 112 rozporządzenia ostatecznego zaleca wcześ-
niejszy przegląd przed wejściem w życie zmienionych
MCP, jeżeli jest to uzasadnione.

(4) Zgodnie z postanowieniami motywu 112 Komisja aktu-
alnie prowadzi monitoring rynku i rozwoju cen. Na tym
etapie nie jest jeszcze możliwe stwierdzenie zasadności
ostatecznych minimalnych cen przywozu. W tych
okolicznościach, i w celu pozwolenia Komisji na dojście
do ostatecznych wniosków, nie powodując jednocześnie
nadmiernych zakłóceń na rynku, uznaje się za właściwe
przedłużyć okres stopniowego wprowadzania do dnia
24 maja 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł

1. W art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 206/2005 z dnia
4 lutego 2005 r. słowa „15 kwietnia 2005 r.” zastępuje się
słowami „24 maja 2005 r.”.

2. W art. 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2005
z dnia 4 lutego 2005 r. słowa „16 kwietnia 2005 r.” zastępuje
się słowami „25 maja 2005 r.”.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji,
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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