
A BIZOTTSÁG 431/2006/EK RENDELETE

(2006. március 15.)

az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Kenyában elvégzett, a friss gyümölcsre és
zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek

jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalma-
zási előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről szóló,
2001. június 12-i 1148/2001/EK bizottsági rendelet (2) 7.
cikke megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett
valamely harmadik ország kérésére jóváhagyhatók az
általa a Közösségbe történő behozatalt megelőzően elvég-
zett megfelelés-ellenőrzési műveletek.

(2) A kenyai hatóságok a Kenyai Növény-egészségügyi Felü-
gyelet (KEPHIS) felelőssége mellett elvégzett ellenőrzési
műveletek jóváhagyására vonatkozóan kérelmet juttattak
el a Bizottsághoz. A kérelem tartalmazza, hogy a fent
említett felügyeleti szerv rendelkezik az ellenőrzések
elvégzéséhez szükséges személyzettel, berendezésekkel
és felszereléssel, valamint olyan módszereket alkalmaz,
amelyek egyenértékűek az 1148/2001/EK rendelet 9.
cikkében említettekkel, valamint hogy a Kenyából a
Közösségbe exportált friss gyümölcs és zöldség megfelel
a közösségi forgalmazási előírásoknak.

(3) A tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatott információk
azt mutatják, hogy a 2001-től 2005-ig tartó időszakban
a Kenyából importált friss gyümölcs és zöldség esetében
a forgalmazási előírások megsértése nagyon alacsony
számban fordult elő.

(4) Ezért a Kenya által elvégzett megfelelési ellenőrzéseket az
1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (8) bekezdésében
említett igazgatási együttműködési eljárás végrehajtásától
kezdődő hatállyal jóvá kell hagyni.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előí-
rásoknak való megfelelés tekintetében az Európai Közösségbe
történő behozatalt megelőzően Kenya által elvégzett ellenőrzést
az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkében meghatározott feltéte-
leknek megfelelően jóvá kell hagyni.

2. cikk

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének második
albekezdésében foglaltak szerinti kenyai hivatalos szerv és ellen-
őrző szerv adatait e rendelet I. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének második
albekezdésében említett igazolásokat, amelyeket az e rendelet 1.
cikkében említett ellenőrzést követően bocsátanak ki, az e ren-
delet II. mellékletében megadott mintának megfelelő forma-
nyomtatványon kell kiállítani.

4. cikk

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

Ezt a rendeletet attól az időponttól kell alkalmazni, amikor az
Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában közzéteszik az
1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (8) bekezdésében említett,
az Európai Közösség és Kenya közötti igazgatási együttműködés
létrehozásával kapcsolatos értesítést.
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(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 156., 2001.6.13., 9. o. A legutóbb a 408/2003/EK rendelettel
(HL L 62., 2003.3.6., 8. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 15-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett hivatalos szerv:

Kenya Plant Health Inspectorate Service
Kephis Managing Director
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel.: (254-20) 88 25 84
Fax: (254-20) 88 22 65
E-mail: kephis@nbnet.co.ke

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett ellenőrző szerv:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel.: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33
Fax: (254-20) 88 22 45
E-mail: kephis@nbnet.co.ke
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II. MELLÉKLET
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