
A BIZOTTSÁG 1276/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 25.)

a 930/2006/EK rendeletnek a 2006. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan
egyes baromfihústermékek behozatalának engedélyezése iránt benyújtható kérelmekben

igényelhető mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló,
1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termé-
kekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitá-
sáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi
rendeletben előírt behozatali szabályoknak a baromfihús-
ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapí-
tásáról szóló, 1994. június 22-i 1431/94/EK bizottsági rende-
letre (2) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok
között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII.
cikke alapján levélváltás formájában létrejött és a
2006/333/EK tanácsi határozattal (3) elfogadott megálla-
podásnak (4) megfelelően módosították az 1431/94/EK
rendeletben szereplő kontingensek tekintetében előírt
mennyiségeket.

(2) Ezért módosítani kell a baromfihúsra és egyéb mezőgaz-
dasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkon-
tingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról
szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek
között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó
behozatali engedélyek iránt 2006 júniusában benyújtott
kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról
szóló, 2006. június 22-i 930/2006/EK bizottsági rende-
letet (5), és az 1431/94/EK rendelet I. mellékletében
meghatározott mennyiségek arányában ki kell igazítani
a 2006. október 1. és december 31. közötti időszakra
rendelkezésre álló mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 930/2006/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

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, 2006. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2006.8.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 233/3

(1) HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel
(HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb az 1255/2006/EK rende-
lettel (HL L 228., 2006.8.22., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 124., 2006.5.11., 13. o.
(4) HL L 124., 2006.5.11., 15. o. (5) HL L 170., 2006.6.23., 19. o.



MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Tételszám
A behozatali engedélyek iránti kérelmek elfogadásának
százalékos aránya a 2006. július 1. és szeptember 30.

közötti időszak vonatkozásában

A rendelkezésre álló teljes mennyiség a 2006. október 1.
és december 31. közötti időszak vonatkozásában

(tonna)

09.4410 1,030927 1 775,001

09.4411 — 5 100,000

09.4412 1,076426 825,000

09.4420 1,555209 450,000

09.4421 3,086419 175,000

09.4422 — 2 485,000

»—«: A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.”
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