
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 513/2006

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia tymczasowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń przywozowych,
o których wydanie złożono wniosek na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 ustanawiającego
metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającego system świadectw pochodzenia

czosnku przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 (2) stanowi,
że państwa członkowskie mają obowiązek powiadomić
Komisję o złożonych wnioskach o wydanie pozwoleń
w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia oraz wydać
pozwolenia piątego dnia roboczego następującego od
dnia złożenia wniosku, pod warunkiem że Komisja nie
podjęła w tym czasie żadnych środków.

(2) Czwartek 13 kwietnia, piątek 14 kwietnia i poniedziałek
17 kwietnia 2006 r. są dniami wolnymi w Komisji.
Należy zatem przełożyć wydanie pozwoleń, o których

wydanie wniosek złożono w okresie od poniedziałku
10 kwietnia do piątku 14 kwietnia 2006 r.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozwolenia przywozowe, o których wydanie złożono wniosek
w okresie od poniedziałku 10 kwietnia do piątku 14 kwietnia
2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002, zostaną
wydane w piątek 21 kwietnia 2006 r., pod warunkiem że
Komisja nie podjęła w tym czasie żadnych środków zgodnie
z art. 8 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 93/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7
z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).


