
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 472/2006

z dnia 22 marca 2006 r.

wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do
terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu
pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (2) przewi-
duje, że pozwolenia na wywóz wydaje się w środę nastę-
pującą po tygodniu, w którym składa się wnioski
o pozwolenie, jeżeli w tym czasie Komisja nie podjęła
żadnych szczególnych środków.

(2) Biorąc pod uwagę dni świąteczne w 2006 r.
i nieregularną publikację Dziennika Urzędowego Unii Euro-
pejskiej w tych dniach, okres czasu między złożeniem
wniosków a dniem wydawania pozwoleń jest zbyt krótki,

aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem. Należy
zatem wspomniany okres przedłużyć.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzo-
winy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1518/2003, w roku 2006 pozwolenia wydaje się w terminach
wskazanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie, jeżeli przed wymienio-
nymi terminami wydawania pozwoleń nie zostały podjęte żadne
szczególne środki, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1518/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 217 z 29.8.2003, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1361/2004 (Dz.U. L 253
z 29.7.2004, str. 9).



ZAŁĄCZNIK

Okres składania wniosków o pozwolenia Terminy wydawania

od 10 do 14 kwietnia 2006 r. 20 kwietnia 2006 r.

od 24 do 28 kwietnia 2006 r. 4 maja 2006 r.

od 1 do 5 maja 2006 r. 11 maja 2006 r.

od 29 maja do 2 czerwca 2006 r. 8 czerwca 2006 r.

od 7 do 11 sierpnia 2006 r. 17 sierpnia 2006 r.

od 23 do 27 października 2006 r. 3 listopada 2006 r.

od 18 do 22 grudnia 2006 r. 28 grudnia 2006 r.

od 25 do 29 grudnia 2006 r. 5 stycznia 2007 r.
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