
A BIZOTTSÁG 1817/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak
meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások

alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, vala-
mint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes
virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalma-
zására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987.
december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen
annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3.
cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú
rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a
több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó
közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt
naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak
két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordá-
niából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó
egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonat-
kozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabá-
lyokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági
rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes
időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt
súlyozott árak alapján.

(2) Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos,
hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3) Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az
Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár
megállapításának ezen ország tekintetében.

(4) Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség
és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézke-
désekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2.
jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló,

2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határo-
zattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság
között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az
EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőköny-
vének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létre-
jött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december
22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az
Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai
övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a
Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levél-
váltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intéz-
kedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin
Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megálla-
podás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megál-
lapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi
határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben
nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó,
Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5) Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci
Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizott-
ságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló
(virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú
rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében emlí-
tett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2005.
november 9-től 22-ig terjedő időszakra a jelen rendelet mellék-
lete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététe-
lének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2005. november 9-től 22-ig

Közösségi termelői ár
Egy virágból
álló szegfű
(virágos)

Több virágból
álló szegfű

(virágos szárú)
Nagyvirágú rózsa Kisvirágú rózsa

21,57 13,95 35,59 16,79

Közösségi importár
Egy virágból
álló szegfű
(virágos)

Több virágból
álló szegfű

(virágos szárú)
Nagyvirágú rózsa Kisvirágú rózsa

Jordanie — — — —

HU2005.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 292/9


