
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 940/2005

z dnia 20 czerwca 2005 r.

określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze
mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/95 z dnia
16 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowa-
dzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa
drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1372/95 przewiduje szczególne
środki w przypadku, gdy wnioski o pozwolenia na
wywóz dotyczą ilości i/lub wydatków, które przekraczają
wielkości normalnie przyjęte w handlu, lub w przypadku
gdy zachodzi ryzyko, że wielkości te zostaną przekro-
czone, uwzględniając wielkości graniczne określone
w art. 8 ust. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr
2777/75 (2), i/lub odpowiadające im wydatki w danym
okresie.

(2) Rynek niektórych produktów sektora mięsa drobiowego
charakteryzuje się niestałością. Zbliżanie się zmian refun-
dacji stosowanych do tych produktów spowodowało
składanie wniosków o pozwolenia na wywóz do celów

spekulacyjnych. Wydanie pozwoleń na ilości wniosko-
wane od 13 do 17 czerwca i od 20 czerwca 2005 r.
może spowodować przekroczenie ilości odpowiadających
wielkościom normalnie przyjętym w handlu danymi
produktami. Należy odrzucić wnioski, dla których
pozwolenia na wywóz danych produktów nie zostały
jeszcze przyznane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na wywóz złożo-
nych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1372/95 w sektorze
mięsa drobiowego, nie uwzględnia się wniosków z dnia od 13
do 17 czerwca i od 20 czerwca 2005 r., odnośnie do których
wydanie pozwoleń miałoby nastąpić odpowiednio od 22 i od
29 czerwca 2005 r., dla kategorii 3 określonej w załączniku
I do wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 133 z 17.6.1995, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1383/2001 (Dz.U. L 186
z 7.7.2001, str. 26).

(2) 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).


