
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2006

z dnia 16 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2973/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które

mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

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. 33 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 12 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad
stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz
w sektorze wołowiny i cielęciny (2), zmienionego rozpo-
rządzeniem (WE) nr 360/2004 (3), nie przewiduje możli-
wości przeniesienia ilości niewykorzystanych
w przypadku gdy ilości, dla których złożono wnioski
o wydanie pozwolenia, są mniejsze od całkowitej ilości
przeznaczonej do wywozu.

(2) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr
2973/79 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy
w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny
i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regu-
lacji przywozowych w państwie trzecim (4) przewiduje
kontyngent roczny 5 000 ton wołowiny i cielęciny
świeżej, schłodzonej lub mrożonej przeznaczony do
wywozu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewiduje
on również podział tego kontyngentu na cztery części
w ilości 1 250 ton dostępnych w kolejnych kwartałach,
jak również możliwość przeniesienia kwartalnego ilości
niewykorzystanych w danym kwartale.

(3) Z racji zmian wprowadzonych rozporządzeniem (WE)
360/2004 przepis dotyczący przenoszenia kwartalnego,
przewidziany w art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia
(EWG) 2973/79, staje się nieaktualny i należy go usunąć.

(4) Ponadto ze względu na stopień wykorzystania wyżej
wymienionego kontyngentu i zlikwidowanie możliwości
przeniesienia kwartalnego nie ma dalej potrzeby utrzy-
mywania obowiązku podziału wymienionego kontyn-
gentu na cztery równe części. Należy zatem również
zlikwidować podział kwartalny dostępnych ilości.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2973/79.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2973/79 skreśla się akapit
drugi.

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 16 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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