
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 755/2005

z dnia 18 maja 2005 r.

ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

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. 8 ust. 3 trzeci
akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewi-
duje, że różnica pomiędzy cenami produktów określo-
nych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia na
rynku światowym i we Wspólnocie może zostać objęta
refundacją wywozową.

(2) Stosowanie tych szczegółowych zasad i kryteriów
w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze mięsa drobio-
wego prowadzi do ustalenia refundacji w kwocie umoż-
liwiającej udział Wspólnoty w handlu międzynarodowym
i uwzględniającej charakter wywozu tych produktów
oraz jego znaczenie w chwili obecnej.

(3) Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999
z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne
szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji
wywozowych do produktów rolnych (2) przewiduje, że
refundacja nie może zostać przyznana do produktów,
których jakość handlowa nie jest solidna i właściwa
w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. W celu
zapewnienia jednolitego stosowania obowiązujących
przepisów, należy podkreślić, że aby otrzymać refun-

dację, mięso drobiowe, o którym mowa w art. 1 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2777/75, musi być opatrzone
znakiem jakości zdrowotnej przewidzianym
w dyrektywie Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego
1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych związanych
z produkcją i wprowadzaniem do obrotu świeżego mięsa
drobiowego (3).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kody produktów, dla których przyznano refundację wywozową
określoną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 i kwoty
tej refundacji są ustalone w Załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia.

Jednakże aby można było objąć je refundacją, produkty wcho-
dzące w zakres zastosowania rozdziału XII załącznika do dyrek-
tywy 71/118/EWG muszą również spełniać wymogi w zakresie
oznakowania zdrowotności przewidziane we wspomnianej
dyrektywie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 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
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105
z 14.4.2004, str. 5).

(3) Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 36).



ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od 19 maja 2005 r.

Kod produktów Miejsce przeznaczenia Jednostki miary Kwota refundacji

0105 11 11 9000 A02 EUR/100 szt. 0,80

0105 11 19 9000 A02 EUR/100 szt. 0,80

0105 11 91 9000 A02 EUR/100 szt. 0,80

0105 11 99 9000 A02 EUR/100 szt. 0,80

0105 12 00 9000 A02 EUR/100 szt. 1,70

0105 19 20 9000 A02 EUR/100 szt. 1,70

0207 12 10 9900 V01 EUR/100 kg 36,00

0207 12 10 9900 A24 EUR/100 kg 36,00

0207 12 90 9190 V01 EUR/100 kg 36,00

0207 12 90 9190 A24 EUR/100 kg 36,00

0207 12 90 9990 V01 EUR/100 kg 36,00

0207 12 90 9990 A24 EUR/100 kg 36,00

UWAGI: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
V01 Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak,

Iran.
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