
A BIZOTTSÁG 701/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2005. áprilisában, egyes alpesi és
hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott

importjogosultsági 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 az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt
bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontin-
gensek megnyitásáról és kezeléséről, az 1012/98/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről és az 1143/98/EK rendelet módosí-
tásáról szóló, 1999. május 26-i 1081/1999/EK bizottsági rende-
letre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) Az 1081/1999/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a
mennyiségek újbóli elosztását írja elő azokra a mennyi-
ségekre, amelyekre 2005. március 15-ig nem érkezett be
behozatali engedély iránti kérelem.

(2) Az egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó, nem vágásra
szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó importjo-

gosultságoknak az 1081/1999/EK rendelet szerinti újbóli
elosztásáról rendelkező, 2005. április 11-i 553/2005/EK
bizottsági rendelet (3) 1. cikke megállapította a nem
vágásra szánt, egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó
bikák, tehenek és üszők speciális feltételek mellett
2005. június 30-ig importálható mennyiségét.

(3) A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben
igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség
van a kérelmek maradéktalan teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, az 1081/1999/EK rendelet 9. cikke rendelkezéseinek
megfelelően benyújtott, importjogosultság iránti kérelem mara-
déktalanul teljesítésre kerül a 09.0003 tételszám esetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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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 131., 1999.5.27., 15. o. A legutóbb az 1096/2001/EK rende-
lettel (HL L 150., 2001.6.6., 33. o.) módosított rendelet. (3) HL L 93., 2005.4.12., 31. o.


