
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 757/2009 

z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej 
wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 

Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry 

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. 144 ust. 1 i art. 
148 ust. 1 lit. a) w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1189/2008 ( 2 ), każdemu z wniosków o pozwolenia 
na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, 
o których mowa w jego art. 1, musi towarzyszyć świa
dectwo autentyczności wydane przez organy kraju lub 
obszaru celnego wywozu. Wykaz organów krajów 
i obszarów celnych wywozu upoważnionych do wyda
wania takich świadectw autentyczności znajduje się 
w załączniku II do tego rozporządzenia. 

(2) Chorwacja zmieniła nazwę organu wydającego świa
dectwa autentyczności. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1189/2008 należy zatem wprowadzić 
zmiany w załączniku II do tego rozporządzenia. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1189/2008. 

(4) Mając na uwadze zapobieżenie sytuacji, w której nazwa 
organu widniejąca na niedawno wydanych świadectwach 
byłaby rozbieżna z nazwą organu wymienioną 
w wykazie załączonym do rozporządzenia (WE) nr 
1189/2008, zmiana wprowadzona do wspomnianego 
rozporządzenia powinna wejść w życie z dniem 
15 czerwca 2009 r., to jest od dnia w którym Chorwacja 
podała do wiadomości Komisji nową nazwę organu 
wydającego świadectwa. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1189/2008, wpis 
dotyczący organu wydającego świadectwa autentyczności 
w Chorwacji otrzymuje następujące brzmienie: 

„— Republika Chorwacji: Croatian Agricultural Agency, 
Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Chorwacja”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca 
2009 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 11.


