
A BIZOTTSÁG 1006/2004/EK RENDELETE

(2004. május 19.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak a
780/2003/EK rendeletben szabályozott II. alkontingensére benyújtott behozatali engedély iránti

kérelmeknek

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó
fagyasztott húsára és a 0206 29 91 (2) KN-kód alá tartozó
termékekre vonatkozó vámalkontingens tekintetében a 780/
2003/EK bizottsági rendelettől való eltérésről szóló, 2003.
december 29-i 2341/2003/EK bizottsági rendeletre2 és külö-
nösen annak 1. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

A 2341/2003/EK bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
a) pontjának ii. alpontja 5 742 tonnában rögzítette a II. alkon-
tingens keretébe tartozó azon mennyiséget, amelyre az elfoga-
dott piaci szereplők a 2004. május 3–7-ig terjedő időszakban
behozatali engedély iránti kérelmet nyújthatnak be. Ezt a

mennyiséget a 385/2004/EK rendelet 1. cikke 5 708,65929
tonnára csökkentette. Mivel a behozatali engedély iránti kérel-
mekben megjelölt mennyiségek meghaladják a rendelkezésre
álló mennyiséget, a 2341/2003/EK rendelet 1. cikke (3) bekez-
désének rendelkezései értelmében egy csökkentési együtthatót
kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 780/2003/EK (3) rendelet 12. cikke (2) bekezdésének első
albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a 2004. május 3. és
7. közötti időszakban benyújtott valamennyi behozatali enge-
dély iránti kérelem a kérelmezett mennyiség 3,67984%-ának
erejéig elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 19-én.

a Bizottság részéről
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