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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 681/2001
z 3. apríla 2001,
o dočasnej výnimke z nariadenia (ES) č. 1370/75 ustanovujúceho podrobné pravidlá
vykonávania systému vývozných povolení v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii
trhu s bravčovým mäsom (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1365/2000
(2) a najmä na jeho článok 8(2), článok 13(12) a článok 22,
keďže:
(1) Článok 3(3) nariadenia Komisie (ES) č. 1370/95 (3), naposledy zmeneného a doplneného
nariadením (ES) č. 2898/2000 (4), ustanovuje, že vývozné povolenia sa majú vydávať
v stredu nasledujúcu po týždni, v ktorom boli podané žiadosti o povolenia za predpokladu,
že Komisia neprijala medzitým žiadne osobitné opatrenia.
(2) Vzhľadom na dátumy štátnych sviatkov v roku 2001, kvôli ktorým bude dochádzať k
nepravidelnému vydávaniu Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, je lehota na
posúdenie zabezpečenia efektívneho riadenia trhu príliš krátka, a preto by sa mala dočasne
predĺžiť.
(3) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre bravčové mäso,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Napriek článku 3(3) nariadenia (ES) č. 1370/95 povolenia, o ktoré účastníci trhu požiadajú
počas nasledujúcich období, sa vydajú k uvedeným dátumom za predpokladu, že pred
príslušnými dátumami nebudú prijaté žiadne z osobitných opatrení uvedených v odseku 4
článku:
- od 9. do 13. apríla 2001, vydajú sa dňa 19. apríla 2001,
- od 23. do 27. apríla 2001, vydajú sa dňa 4. mája 2001,
- od 28. mája do 1. júna 2001, vydajú sa dňa 7. júna 2001,
- od 17. do 21. decembra 2001, vydajú sa dňa 3. januára 2002,
- od 24. do 28. decembra 2001, vydajú sa dňa 7. januára 2002 .
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť
Európskych spoločenstiev.
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tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 3. apríla 2001

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie
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