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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 406/95
z dnia 27 lutego 1995 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień
dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 774/94
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia
29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości
wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (1),
w szczególności jego art. 7,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (2), ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia
Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 (3), ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2389/94 (4), ustala szczegółowe zasady stosowania w sektorze mięsa drobiowego systemu
przywozu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 774/94;
na podstawie zdobytego doświadczenia, uwzględniając zapobieganie spekulacjom, należy dostosować warunki uzyskiwania
dostępu do systemu oraz warunki zezwalające podmiotom gospodarczym na wycofywanie swoich wniosków;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z
opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1431/94 wprowadza się następujące
zmiany:
1) artykuł 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Ubiegający się o pozwolenia na przywóz muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi, które w chwili składania
wniosku mogą udowodnić w sposób zadowalający właściwe władze w Państwach Członkowskich, że dokonały
przywozu nie mniej niż 50 ton (masa produktu) lub dokonały wywozu przynajmniej 500 ton (masa produktu) produktów objętych kodem CN 0207, 1602 31 lub 1602 39
przez dwa lata kalendarzowe poprzedzające rok,
w którym złożony został wniosek o pozwolenie. Jednakże
przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub restauracje
sprzedające swoje produkty konsumentom końcowym są
wyłączone z korzyści tego systemu.”;
2) skreśla się art. 4 ust. 4.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca
1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 1995 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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