
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1746/2005

z dnia 24 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2342/92 w odniesieniu do świadectwa rodowodowego,
które należy przedstawić w ramach przyznawania refundacji wywozowych za samice

czystorasowego bydła hodowlanego

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. 31 ust. 4 i jego
art. 33 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2342/92
z dnia 7 sierpnia 1992 r. w sprawie przywozu bydła
hodowlanego czystorasowego z państw trzecich
i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych
oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr
1544/79 (2) określa warunki, na jakich przyznaje się
refundacje wywozowe za samice czystorasowego bydła
hodowlanego. Jednym z tych warunków jest obowiązek
okazania, w momencie załatwiania formalności celnych,
świadectwa rodowodowego.

(2) Niektóre wymagania dotyczące zawartości świadectwa
rodowodowego zostały zawarte w art. 3 lit. a) rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2342/92. Wiążą się one bezpośrednio
z przepisami decyzji Komisji 86/404/EWG (3), która
została uchylona i zastąpiona decyzją Komisji
2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świa-
dectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczą-
cych zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku
bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych
i zarodków (4).

(3) Niektóre z wymagań dotyczących zawartości świadectwa
rodowodowego zostały wyjaśnione w decyzji
2005/379/WE. Przepisy dotyczące zawartości świadectwa
rodowodowego stosowane w ramach przyznawania
refundacji wywozowych za samice czystorasowego
bydła hodowlanego powinny zatem zostać dostosowane
do wymienionej decyzji.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2342/92.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2342/92 lit. a) otrzy-
muje brzmienie:

„a) świadectwa rodowodowego ustanowionego zgodnie
z art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 2005/379/WE (*) lub
każdego innego dokumentu ustanowionego zgodnie
z ust. 2 wymienionego artykułu;

___________
(*) Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 15.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 24 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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