
A BIZOTTSÁG 1711/2006/EK RENDELETE

(2006. november 20.)

a 462/2003/EK és az 1556/2006/EK rendeletnek a 2007 első negyedévére vonatkozó sertéshús-
ágazati behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, barom-
fihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más
maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitá-
sára és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994.
március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 7. cikkére,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból
(AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó
szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi
rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A 462/2003/EK bizottsági rendelet (4) megállapítja az
afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államokból szár-
mazó egyes sertéshústermékek behozatali rendszerének
részletes alkalmazási szabályait.

(2) Az 1556/2006/EK rendelet (5) a sertéshús behozatala
tekintetében megállapítja a 774/94/EK rendelet alkalma-
zásának részletes szabályait.

(3) E rendeletek előírják, hogy a behozatali engedélyek iránti
kérelmek csak a meghatározott kontingensidőszakok
előtt, a tárgyidőszakot megelőző hónap első hét napján
nyújthatók be. Tekintettel Bulgária és Románia 2007.
január 1-jén esedékes csatlakozására az Európai Unióhoz,
a 2007 első negyedévére vonatkozó engedélyek iránti
kérelmek benyújtására más időszakot kell előírni.

(4) A 462/2003/EK és az 1556/2006/EK rendeletet ennek
megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 462/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése a következő
albekezdéssel egészül ki:

„A 2007. január 1. és március 31. közötti időszakra vonat-
kozóan azonban a behozatali engedélyek iránti kérelmeket
2007 januárjának első tizenöt napján kell benyújtani.”

2. cikk

Az 1556/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése a követ-
kező albekezdéssel egészül ki:

„A 2007. január 1. és március 31. közötti időszakra vonat-
kozóan azonban a behozatali engedélyek iránti kérelmeket
2007 januárjának első tizenöt napján kell benyújtani.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

HU2006.11.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 321/5

(1) HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel
(HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 348., 2002.12.21., 5. o.
(4) HL L 70., 2003.3.14., 8. o.
(5) HL L 288., 2006.10.19., 7. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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