
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. február 20.)

az Egyesült Királyság által a Man-szigeti hatóságok számára a juhhúsra, marhahúsra és borjúhúsra
vonatkozó különleges behozatali engedélyek rendszere alkalmazásának engedélyezéséről szóló

82/530/EGK határozat alkalmazási idejének meghosszabbításáról

(2006/138/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1972. évi csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyvére,
és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 5. cikke
második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve 1. cikke (2)
bekezdésének, valamint a mezőgazdasági termékek
Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten történő kereske-
delmére alkalmazandó közösségi szabályozásról szóló,
1973. március 12-i 706/73/EGK tanácsi rendeletnek (1)
megfelelően a közös piaci szervezés tárgyát képező
mezőgazdasági termékek harmadik országokkal való
kereskedelmét érintő közösségi szabályok vonatkoznak
a Man-szigetre.

(2) Az állattenyésztés hagyományos tevékenység a Man-
szigeten és központi szerepet játszik a sziget mezőgazda-
ságában.

(3) A közös piac szervezésének a Man-szigetre vonatkozó
alkalmazásának megfelelő egyes harmadik országokkal
való kereskedelmi megállapodások összefüggésében,
amelyekre a Közösség és a sziget kapcsolatát szabályozó
rendelkezések vonatkoznak, helyénvaló megengedni a
sziget hatóságainak egyes intézkedések alkalmazását,
saját termelésük védelme és mezőgazdasági támogatási
rendszerük működése érdekében.

(4) A 82/530/EGK tanácsi határozat (2) tehát felhatalmazza
az Egyesült Királyságot, hogy engedélyezze a Man-szigeti

kormánynak a harmadik országokból és a Közösség
tagállamaiból származó juh-, szarvasmarha- és borjúhúsra
vonatkozó különleges behozatali engedélyek rendsze-
rének alkalmazását a szarvasmarha- és borjúhús közös
piaci szervezéséről szóló, 1999. május 17-i
1254/1999/EK tanácsi rendeletben (3), valamint a juhhús
és kecskehús közös piaci szervezéséről szóló, 2001.
december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendeletben (4)
foglalt, a harmadik országokkal való kereskedelmet érintő
rendelkezések sérelme nélkül. Ez a felhatalmazás 2005.
december 31-én lejárt.

(5) A rendszer alkalmazása idején fenntartották a juh- és
szarvasmarha-ágazat tevékenységét a Man-szigeten. A
Bizottság azonban jelentette a Tanácsnak, hogy az ágazat
szerkezeti problémái akadályozhatják az állattenyésztés
hosszú távú fenntarthatóságát a szigeten. Következés-
képpen a jelenlegi rendszer utoljára meghosszabbításra
kerül, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a juh- és
marhahús ipar szerkezetátalakítását a Man-szigeten.

(6) A rendszer 2005. december 31. utáni folyamatos alkal-
mazhatósága érdekében e határozat alkalmazási idejét
2006. január 1-jében kell megállapítani.

(7) A 82/530/EK határozatot tehát ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 82/530/EGK határozat 2. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„2. cikk

Ezt a határozatot 2010. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. január 1-től kell alkalmazni.

HUL 54/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.2.24.

(1) HL L 68., 1973.3.15., 1. o. A legutóbb az 1174/86/EGK rendelettel
(HL L 107., 1986.4.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 234., 1982.8.9., 7. o. A legutóbb a 2000/665/EK határozattal
(HL L 278., 2000.10.31., 25. o.) módosított határozat.

(3) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel módosított rendelet.



3. cikk

E határozat címzettje Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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