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VERORDENING (EG) Nr. 931/2006 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 2006
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om
invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2006 worden
ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie van
18 december 1996 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is
voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël (1), en met
name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met
30 september 2006 aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter
dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhave volledig
worden ingewilligd,

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot
en met 30 september 2006 worden ingewilligd voor de in de
bijlage aangegeven percentages.
2.
In de periode van 1 oktober tot en met 31 december
2006 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96
invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij
deze verordening aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 361/2004 (PB L 63 van 28.2.2004,
blz. 15).
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BIJLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten worden
ingewilligd voor de periode van 1 juli tot en met
30 september 2006

Totale beschikbare hoeveelheid voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2006
(in t)

I1

100,0

381,50

I2

—

136,25

„—”: Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.

