
A BIZOTTSÁG 973/2005/EK RENDELETE

(2005. június 24.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott
marhahúsokra vonatkozóan 2005 júniusában benyújtott importjogosultság 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 feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonat-
kozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről
(2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig) szóló, 2005. május
12-i 716/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 716/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése
rögzítette a 2005. július 1. és 2006. június 30. között
speciális feltételek mellett behozható, feldolgozásra szánt
fagyasztott marhahús mennyiségét.

(2) Az 716/2005/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a kérelmezett mennyiségeket esetle-
gesen csökkenteni lehet. A benyújtott kérelmekben
megjelölt mennyiségek összértéke meghaladja a rendelke-
zésre álló mennyiséget. Ezért ilyen körülmények között

és a rendelkezésre álló mennyiségek igazságos elosztására
törekedve, a kérelmezett mennyiségeket arányos
mértékben csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 716/2005/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 2005.
július 1. és 2006. június 30. közötti időszakra benyújtott vala-
mennyi behozatali engedély iránti kérelem elfogadásra kerül az
alábbi, csontos húsban kifejezett mennyiségek erejéig:

a) az 716/2005/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pont-
jában említett tartósított termékek előállítására szánt hús
esetében a kérelmezett mennyiségek 5,166817 %-ának
erejéig;

b) az 716/2005/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pont-
jában említett termékek előállítására szánt hús esetében a
kérelmezett mennyiségek 32,725815 %-ának erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 25-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. június 24-én.

a Bizottság részéről
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