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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2526/95
z 27. októbra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1439/95 ustanovujúce podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v
sektore ovčieho a kozieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3013/89 z 25. septembra 1989 o spoločnej
organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES)
č. 1265/95 (2), a najmä jeho články 9 (2) a 12 (4),
keďže nariadenie Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995 ustanovujúce podrobné predpisy
uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore
ovčieho a kozieho mäsa (3), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) 2416/95 (4),
vyžaduje predkladanie povolenia na vývoz výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa;
keďže skúsenosti v prevádzke systému vývozných licencií preukázali, že udeľovanie tohto
povolenia tvorí neprimeranú administratívnu prekážku, najmä ak ide o malé množstvá
vyvážané zo spoločenstva; keďže je preto vhodné túto požiadavku zrušiť,
keďže nariadenie (ES) č. 1439 stanovuje zoznam orgánov vyvážajúcich krajín, ktoré sú
splnomocnené vydávať doklady o pôvode; keďže Poľsko zmenilo úrad splnomocnený na
vydávanie týchto dokladov s účinnosťou od 15. novembra 1995; keďže by sa podľa toho
mala zmeniť aj príloha I nariadenia,
keďže opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre ovčie a kozie mäso,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1439/95 sa upravuje takto:
1. Zrušuje sa článok 3.
2. Zrušuje sa článok 19 (4).
3. V prílohe I sa bod 11 nahrádza znením: „Poľsko; Polski Zwiazek Owezarski“.
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom svojho uverejnenia v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
Bude sa uplatňovať od 15. novembra 1995.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 27. októbra 1995.

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie
________________
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