
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 868/2009 

z dnia 21 września 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na 
przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania 
nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości 
świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo
nych w harmonogramie CXL sporządzonym w wyniku zakoń
czenia negocjacji GATT XXIV.6 ( 1 ), w szczególności jego art. 1 
ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
748/2008 ( 2 ) przed przywozem wołowiny i cielęciny 
do Wspólnoty muszą być wydane świadectwa autentycz
ności w odniesieniu do mięsa pochodzącego 
z Argentyny. Wykaz organów upoważnionych do wysta
wiania tych świadectw w Argentynie znajduje się 
w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 ( 3 ) stanowi, 
że przed przywozem wołowiny i cielęciny do Wspólnoty 
muszą być wydane świadectwa autentyczności. Wykaz 
organów upoważnionych do wystawiania tych świadectw 
w krajach wywozu znajduje się w załączniku II do 
wymienionego rozporządzenia. 

(3) Argentyna zmieniła nazwę organu wydającego świa
dectwa autentyczności zgodnie z rozporządzeniami 
(WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008. 

(5) Aby uniknąć sytuacji, w której nazwa organu wymie
niona w ostatnio wydanych świadectwach autentyczności 
nie jest zgodna z nazwą organu wymienionego 
w rozporządzeniach (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 
810/2008, niniejsze rozporządzenie powinno stosować 
się od dnia 22 lipca 2009 r. – daty kiedy Argentyna 
poinformowała Komisję o nowej nazwie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 zastępuje 
się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 lipca 2009 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji

PL 22.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248/21 

( 1 ) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 28. 
( 3 ) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 3.



ZAŁĄCZNIK I 

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz organów upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności w Argentynie 

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): 

dla przepon cienkich pochodzących z Argentyny, jak wyszczególniono w art. 1 ust. 3 lit. a).”. 

ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„— Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): 

na mięso pochodzące z Argentyny i odpowiadające definicji podanej w art. 2 lit. a).”.
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