
A BIZOTTSÁG 431/2005/EK RENDELETE

(2005. március 16.)

a sertéshúságazatban a kiviteli engedélyek kiállítási időpontjai kapcsán a 2005-ös évre az
1518/2003/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1975. október 29-i 2759/1975/EGK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban
történő végrehajtása részletes szabályainak megállapítá-
sáról szóló, 2003. augusztus 28-i 1518/2003/EK bizott-
sági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a
kiviteli engedélyek kiállítása az engedélykérelem beadá-
sának hetét követő hét szerdáján történjék meg, ameny-
nyiben a Bizottság ez időszak alatt nem hoz különleges
intézkedést.

(2) Tekintettel a 2005. év ünnepnapjaira és az Európai Unió
Hivatalos Lapjának rendhagyó közzétételére e napokon
kitűnik, hogy a kérelmek beadása és az engedélyek kiál-
lítása közötti időszak túl rövid a piac megfelelő irányítá-

sának biztosításához, ezért ezt az időszakot meg kell
hosszabbítani.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől elté-
rően a 2005. évre szóló engedélyek kiadása az e rendelet
mellékletében feltüntetett időpontokban történik.

Ez az eltérés annyiban kerül alkalmazásra, amennyiben az
1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében említett
egyetlen különleges intézkedés sem történik az említett kiállítási
időpontok előtt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 16-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság részéről
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(1) HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rende-
lettel (HL L 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 217., 2003.8.29., 35. o. A legutóbb az 1361/2004/EK rende-
lettel (HL L 253., 2004.7.29., 9. o.) módosított rendelet.
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