
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 579/2006

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001
z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96
w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców
i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2006 (3) ustala
ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane
pozwolenia na wywóz w systemie B.

(2) Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje
Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący
okres wywozu w odniesieniu do cytryn mogą zostać

niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naru-
szeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refun-
dacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(3) W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić
wnioski o pozwolenia w systemie B dla cytryn wywiezio-
nych po dniu 7 kwietnia 2006 r., aż do końca bieżącego
okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do cytryn wnioski o pozwolenia na wywóz
w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr
230/2006, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte
po dniu 7 kwietnia i przed dniem 16 maja 2006 r., są odrzu-
cone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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