
DECYZJA RADY

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 82/530/EWG upoważniającej Zjednoczone
Królestwo do zezwolenia władzom wyspy Man na stosowanie systemu specjalnych pozwoleń na

przywóz mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny

(2006/138/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając protokół nr 3 załączony do Aktu przystąpienia
z 1972 r., w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 5 akapit
drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 1 ust. 2 protokołu nr 3 do Aktu przy-
stąpienia i rozporządzeniem Rady (EWG) nr 706/73
z dnia 12 marca 1973 r. dotyczącym uzgodnień wspól-
notowych mających zastosowanie do Wysp Normandz-
kich oraz wyspy Man w zakresie handlu produktami
rolnymi (1), w odniesieniu do wyspy Man mają zastoso-
wanie wspólnotowe zasady dotyczące handlu
z państwami trzecimi produktami rolnymi podlegającymi
wspólnej organizacji rynku.

(2) Produkcja zwierząt stanowi tradycyjną działalność na
wyspie Man i odgrywa centralną rolę w rolnictwie wyspy.

(3) Zgodnie z ustaleniami handlowymi z niektórymi
państwami trzecimi w ramach wspólnej organizacji
rynku, mającymi zastosowanie do wyspy Man
z zastrzeżeniem wspólnotowych przepisów regulujących
stosunki między wyspą a Wspólnotą, wskazane było
zezwolenie władzom wyspy na stosowanie określonych
środków służących ochronie własnej produkcji oraz
swojego systemu wspierania rolnictwa.

(4) W związku z powyższym na mocy decyzji Rady
82/530/EWG (2) Zjednoczone Królestwo zostało
upoważnione do zezwolenia rządowi wyspy Man na
stosowanie systemu specjalnych pozwoleń na przywóz

mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny pochodzących
z państw trzecich oraz z Państw Członkowskich Wspól-
noty, nie naruszając środków dotyczących handlu
z państwami trzecimi ustanowionymi w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny
i cielęciny (3) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr
2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego
i koziego (4). Upoważnienie to zostało przyznane na
okres do dnia 31 grudnia 2005 r.

(5) W czasie stosowania systemu pozwoleń przywozowych
działalność w sektorze owiec i bydła na wyspie Man
została utrzymana. Jednak zgodnie ze sprawozdaniem
Komisji dla Rady problemy strukturalne w sektorze
mogą być przeszkodą dla długofalowego zrównoważo-
nego rozwoju produkcji zwierząt na wyspie. W związku
z tym obowiązywanie obecnego systemu przedłuża się
po raz ostatni w celu umożliwienia restrukturyzacji prze-
mysłu mięsa baraniego i wołowiny na wyspie Man.

(6) Aby zapewnić nieprzerwane stosowanie systemu
pozwoleń przywozowych po dniu 31 grudnia 2005 r.,
data rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji powinna
zostać ustalona na dzień 1 stycznia 2006 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
82/530/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 decyzji 82/530/EWG otrzymuje następujące
brzmienie:

„Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
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(1) Dz.U. L 68 z 15.3.1973, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (EWG) nr 1174/86 (Dz.U. L 107 z 24.4.1986, str. 1).

(2) Dz.U. L 234 z 9.8.1982, str. 7. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2000/665/WE (Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 25).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(4) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2005.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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