
A BIZOTTSÁG 1349/2004/EK RENDELETE

(2004. július 23.)

azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgá-
riára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2004 júliu-

sába 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 2003/286/EK és 2003/18/EK, tanácsi határoza-
tokkal a Bolgár Köztársaság és a Román Köztársaság számára
megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontin-
gensek részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
szóló, 1998. június 19-i 1279/98/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

Az 1279/98/EK bizottsági rendelet 1. cikke meghatározza a
marhahúságazathoz tartozó, Bulgáriából és Romániából szár-
mazó termékek azon mennyiségeit, amelyek speciális feltételek
mellett importálhatók a 2004. július 1. és 2005 június 30.

közötti időszakban. A Romániából származó, marhahúsága-
zathoz tartozó termékek esetében a behozatali engedély iránt
benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek,
hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére. Ugya-
nakkor a hivatkozott rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értel-
mében a Bulgáriából származó, marhahúságazathoz tartozó
termékekre vonatkozó igényeket arányosan csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, az 1279/98/EK rendeletben meghatározott kontingens
keretében a 2004. július 1. és december 31. közötti időszakra
vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelem telje-
sítésre kerül, a következő mennyiségek mértékéig:

a) a KN 0201 és 0202 kódszámú, Bulgáriából származó
termékek esetében a kért mennyiség 8,3333%-a;

b) a KN 0201, 0202, 1602 50, 0206 10 95, 0206 29 91,
0210 20 és 0210 99 51 kódszámú, Romániából származó
termékek esetében a kért mennyiség 100%-a.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. július 23-án.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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(1) HL L 160., 1999.6.26, 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rende-
lettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 176., 1998.6.20., 12. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rende-
lettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.


