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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 513/2006
av den 30 mars 2006
om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i
enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om
införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland
10 till fredagen den 14 april 2006 bör därför utfärdas ett
senare datum.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 31.2, och
av följande skäl:

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (2)
skall medlemsstaterna varje måndag och torsdag informera kommissionen om ansökningar om importlicenser,
och de skall utfärda licenserna den femte arbetsdagen
efter den dag då en ansökan lämnades in, under förutsättning att kommissionen inte vidtar några åtgärder under den tidsfristen.

(2)

Torsdagen den 13, fredagen den 14 och måndagen den
17 april 2006 är helgdagar vid kommissionen. De licenser för vilka en ansökan lämnats in från måndagen den

De importlicenser för vilka en ansökan lämnats in från måndagen den 10 till och med fredagen den 14 april 2006, i
enlighet med förordning (EG) nr 565/2002, skall utfärdas fredagen den 21 april 2006, under förutsättning att kommissionen
i enlighet med artikel 8.2 i samma förordning inte vidtar några
åtgärder under den tidsfristen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2006.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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