
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1745/2006

z dnia 24 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami
taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

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. 32 ust. 1 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 (2) określa
zasady otwarcia i zarządzania wieloma kontyngentami
na wołowinę wysokiej jakości w wieloletniej perspek-
tywie.

(2) Zakwalifikowanie do tych kontyngentów podlega
warunkom ustanowionym w rozporządzeniu (WE)
nr 936/97. Artykuł 2 lit. a), c) i d) tego rozporządzenia
ustanawia w szczególności definicje wysokiej jakości
wołowiny przywożonej odpowiednio z Argentyny,
Urugwaju i Brazylii. W celu odniesienia się do parame-
trów dających się zweryfikować i podlegających kontroli,
po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE)
nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przy-
wozowych wołowiny wysokiej jakości (3) definicje te
powinny zostać zmienione i powinny odsyłać odpo-
wiednio do kategorii urzędowych określonych przez
właściwe władze każdego z tych krajów w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

(3) Należy również uściślić, że przepisy art. 13 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady (4), które ustanawia system identyfikacji
i rejestracji bydła oraz dotyczy etykietowania wołowiny
i produktów z wołowiny, powinno stosować się do przy-
wozu wołowiny wysokiej jakości, o której mowa w art. 2
lit. a), c) i d) rozporządzenia (WE) nr 936/97.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 936/97.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Wołowego i Cielęcego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) 28 000 ton mięsa bez kości objętego kodami
CN 0201 30 00 i 0206 10 95, odpowiadającego następu-
jącej definicji:

»Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opaso-
wych, młodych wołów opasowych lub jałówek, które od
chwili odstawienia od matki są wypasane wyłącznie na
pastwiskach. Tusze wołowe są sklasyfikowane jako tusze
klasy ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ lub ‘U2’, tusze młodych wołów i jałówek
są sklasyfikowane jako tusze klasy ‘AA’, ‘A’ lub ‘B’
zgodnie z urzędową klasyfikacją bydła ustanowioną
przez Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos – SAGPyA (argentyński Sekretariat ds.
Rolnictwa, Zwierząt, Rybołówstwa i Żywności)«.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (*).

Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać
dodane do informacji na etykiecie.

___________
(*) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.”;

2) litery c) i d) otrzymują brzmienie:

„c) 6 300 ton mięsa bez kości objętego kodami
CN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95
i 0206 29 91, odpowiadającego następującej definicji:

»Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opaso-
wych (‘novillo’) lub jałówek (‘vaquillona’) zgodnie
z definicją według urzędowej klasyfikacji tusz wołowiny
ustanowionej przez Instituto Nacional de Carnes – INAC
(urugwajski Krajowy Instytut ds. Mięsa). Zwierzęta kwali-
fikujące się do produkcji wysokiej jakości wołowiny są od
chwili odstawienia od matki wypasane wyłącznie na
pastwiskach. Tusze są sklasyfikowane jako tusze klasy
‘I’, ‘N’ lub ‘A’, o warstwie tłuszczu posiadającej oznaczenie
‘1’, ‘2’ lub ‘3’ zgodnie z wymienioną wyżej klasyfikacją«.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 408/2006 (Dz.U. L 71
z 10.3.2006, str. 3).

(3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 1.
(4) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem

Przystąpienia z 2003 r.



Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000.

Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać
dodane do informacji na etykiecie.

d) 5 000 ton mięsa bez kości objętego kodami
CN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95
i 0206 29 91 oraz odpowiadającego następującej defi-
nicji:

»Wybrane kawałki uzyskane z wołów opasowych lub
jałówek, które od chwili odstawienia od matki były
karmione wyłącznie trawą pastwiskową. Tusze są sklasy-
fikowane jako tusze klasy ‘B’, o warstwie tłuszczu posia-
dającej oznaczenie ‘2’ lub ‘3’ zgodnie z urzędową klasy-
fikacją bydła ustanowioną przez Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (brazylijskie Ministerstwo
ds. Rolnictwa, Zwierząt i Zasobów Żywności)«.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000.

Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać
dodane do informacji na etykiecie.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wołowiny posiadającej
świadectwo autentyczności wydane po dniu 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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