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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 931/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουνίου 2006
για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος πουλερικών στα
πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1996, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον
τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται
από τη συμφωνία σύνδεσης και την προσωρινή συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ (1), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2006 αφορούν ποσότητες κατώτερες από τις διαθέσιμες και μπορούν συνεπώς να καλυφθούν πλήρως,

1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96 θα γίνουν αποδεκτές
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2497/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 338 της 28.12.1996, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 361/2004 (ΕΕ L 63 της
28.2.2004, σ. 15).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2006

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την
1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006
(σε τ)

I1

100,0

381,50

I2

—

136,25

«—»: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

