
A BIZOTTSÁG 545/2005/EK RENDELETE

(2005. április 8.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott
marhahúsokra vonatkozóan 2005 márciusában benyújtott importjogosultságok 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 rendeletre (1),

tekintettel a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonat-
kozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről
(2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig terjedő időtartam)
szóló, 2004. június 29-i 1206/2004/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1206/2004/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy szükség esetén újból felosztandók azok a
mennyiségek, amelyekre 2005. február 18-ig engedély
iránti kérelmet nem nyújtottak be.

(2) A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó
behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről
szóló 1206/2004/EK rendelet szerinti újbóli felosztásáról
rendelkező, 2005. március 9-i 395/2005/EK bizottsági
rendelet (3) 2. cikke megállapította a feldolgozásra szánt
fagyasztott marhahúsok speciális feltételek mellett 2005.
június 30-ig importálható mennyiségeit.

(3) Az 1206/2004/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy az igényelt mennyiségek csökkent-
hetőek. A benyújtott kérelmek olyan összmennyiségre
vonatkoznak, amely meghaladja a kiadható mennyiséget.
Ilyen körülmények között és a rendelkezésre álló
mennyiségek méltányos elosztására törekedve, arányosan
csökkenteni kell a kérelmezett mennyiségeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN RENDELKEZETT:

1. cikk

Valamennyi, az 1206/2004/EK rendelet 9. cikke rendelkezé-
seinek megfelelően benyújtott importjogosultság iránti kérelem
teljesítésre kerül a következő, kicsontozatlan húsban kifejezett
mennyiségek mértékéig:

— az 1206/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében
említett konzervek gyártására szánt húsok esetében a kérel-
mezett mennyiség 8,9347%-a,

— az 1206/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében
említett termékek előállítására szánt húsok esetében a kérel-
mezett mennyiség 50,0474%-a.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 9-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. április 8-án.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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