
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania
refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku
z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 (2) przewi
duje konieczne środki i warunki, aby zagwarantować, że
konserwy kwalifikujące się do refundacji wywozowych są
wyprodukowane wyłącznie na bazie wołowiny i cielęciny
oraz że jest to mięso pochodzące ze Wspólnoty.

(2) Okazało się, że ograniczenia narzucone rozporządzeniem
(WE) nr 1731/2006 w odniesieniu do prezentacji mięsa
organom celnym stworzyły niepotrzebne problemy prak
tyczne zainteresowanym podmiotom gospodarczym.
Ponadto ograniczenia narzucone rozporządzeniem
w odniesieniu do wypełniania formalności wywozowych
komplikują zadania organów celnych w państwach
członkowskich, w których już stosowane są elektro
niczne systemy celne.

(3) Aby ułatwić wykonanie rozporządzenia (WE) nr
1731/2006, należy uprościć warunki dotyczące prezen
tacji mięsa organom celnym oraz formalności wywozo
wych przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności
i przejrzystości kontroli przeprowadzanych przez organy
celne.

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr
1731/2006.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Mięso jest prezentowane i opatrzone etykietą w sposób
zapewniający jego łatwą rozpoznawalność
i bezproblemowe stwierdzenie zgodności z dołączoną do
niego deklaracją.”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty gospodarcze wpisują numer referencyjny
deklaracji, o której(-ych) mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego
rozporządzenia do zgłoszenia(-eń) wywozowego(-ych),
o którym(-ych) mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr
800/1999 oraz ilości i cechy charakterystyczne wywożonych
konserw odpowiadających każdej deklaracji.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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