
A BIZOTTSÁG 2085/2005/EK RENDELETE

(2005. december 19.)

az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat
egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 decemberében benyújtott kérelmek

elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkon-
tingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. március 30-i
593/2004/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke
(5) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatbeli vámkontingensek megnyitá-
sáról és kezeléséről szóló, 1996. június 28-i 1251/96/EK bizott-
sági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2006. január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra benyúj-
tott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyi-
ségek néhány terméket illetően a rendelkezésre álló mennyisé-
geknél kevesebbek vagy azokkal egyenlők, következésképpen a
rájuk vonatkozó kérelmek teljes egészében teljesíthetők. Más
termékek esetében ezek a mennyiségek meghaladják a rendelke-
zésre álló mennyiségeket, ezért azokat a méltányos elosztás

biztosítása érdekében egy rögzített százalékos mértékben csök-
kenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2006. január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra az
593/2004/EK és az 1251/96/EK rendelet értelmében benyújtott
behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében
feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2) Az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletek rendelke-
zéseinek megfelelően, a 2006. április 1-jétől június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e
rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet
benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 19-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HUL 333/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.20.

(1) HL L 94., 2004.3.31., 10. o.
(2) HL L 161., 1996.6.29., 136. o. A legutóbb az 1043/2001/EK rende-

lettel (HL L 145., 2001.5.31., 24. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Csoport

A 2006. január 1-jétől és március 31-ig
terjedő időszakra benyújtott behozatali
engedély iránti kérelmek elfogadásának

százalékos mértéke

A 2006. április 1-jétől és június 30-ig
terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes

mennyiség
(t)

E1 100,0 134 833,700

E2 40,047434 1 750,000

E3 100,0 9 257,817

P1 100,0 3 684,000

P2 100,0 3 861,500

P3 1,754385 175,000

P4 100,0 484,000
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