
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego
odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych

mieszanek paszowych na bazie zbóż

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274 z dnia 20 października 2005 r.)

Na str. 77, rozporządzenie (WE) nr 1713/2005 odczytuje się, jak następuje:

„ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1713/2005

z dnia 19 października 2005 r.

przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych
oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29
września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28
lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania
systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (2),
w szczególności jego art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Liczba wniosków o wydanie pozwoleń zawierających wcześniej ustalone
refundacje dla mączki ziemniaczanej i produktów na bazie kukurydzy
jest znaczna i posiada charakter spekulacyjny. Zadecydowano więc

o odrzuceniu wszystkich wniosków o przyznanie pozwoleń na wywóz
dla tych produktów, złożonych w dniach 17, 18 i 19 października
2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 odrzuca się
wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz zawierających wcześniej usta-
lone refundacje dla produktów oznaczonych kodami CN 1102 20 10,
1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00,
1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90
i 1702 90 50 złożone w dniach 17, 18 i 19 października 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Człon-
kowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1092/2004 (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 9).”
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