NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2739/95
z 28. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1370/95 ustanovujúce podrobné pravidlá
pre vykonávanie systému vývozných povolení v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii
trhu s bravčovým mäsom 1, naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení Rakúska,
Fínska a Švédska a nariadením (ES) č. 3290/94 2, a najmä na jeho články 8 ods. 2 a 13 ods.
12,
keďže nariadenie Komisie (ES) č. 1370/95 3 ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie
systému vývozných povolení v sektore bravčového mäsa;
keďže s cieľom zabezpečiť vývozcom rovnaký prístup k vývozným povoleniam by sa lehota
na podávanie žiadostí, ktorá trvá od pondelku do stredy, mala predĺžiť o jeden deň, ak tieto
dni sú pre príslušné orgány členského štátu sviatkami;
keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre bravčové mäso,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1370/95 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. do článku 3 ods. 1 sa pridá tento pododsek:
„Ak tieto tri dni sú pre príslušné orgány členského štátu sviatkami, žiadosti sa
v príslušnom členskom štáte môžu podávať vo štvrtok nasledujúci po tejto lehote.“
2. úvodná veta článku 7 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty oznamujú Komisii každú stredu od 13. hodiny alebo, v prípade
uplatňovania druhého pododseku článku 3 ods. 1, každý štvrtok od 13. hodiny, faxom za
predchádzajúce obdobie:“
3. v prílohe II sa vypúšťajú slová „od pondelka … . . do stredy . . .”.
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom
vestníku Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.
V Bruseli 28. novembra 1995

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie
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