
A BIZOTTSÁG 1999/2005/EK RENDELETE

(2005. december 7.)

azon mennyiségek rögzítéséről, amelyekre az 1279/98/EK rendelettel Bulgária és Románia számára
megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek keretében a 2006. január 1. és

június 30. közötti időszakra vonatkozóan behozatali engedély iránti kérelmek nyújthatók be

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003/286/EK és a 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 (1)
és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt
lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és
Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és
borjúhús-vámkontingensekre 2005. júliusában benyújtott
behozatali engedélyek iránti kérelmekről szóló, 2005.
augusztus 1-jei 1271/2005/EK bizottsági rendelet (2)
meghatározza a 2005. július 1. és december 31. közötti
időszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély
iránti kérelmek elfogadásának feltételeit.

(2) Az 1279/98/EK rendelet 2. cikkének első albekezdésében
említett, Romániából és Bulgáriából származó, 2005.
július 1. és december 31. között különleges feltételekkel
behozható marha- és borjúhústermékek azon mennyi-
sége, amelyre nézve engedélyeket igényeltek, nem éri el

a rendelkezésre álló mennyiséget. Következésképpen az
említett cikk második albekezdésének megfelelően az
ebben az időszakban fennmaradó mennyiségeket hozzá
kell adni a következő időszakban rendelkezésre álló
mennyiségekhez Bulgária és Románia esetében.

(3) Az 1279/98/EK rendelet 2. cikkének második albekezdé-
sének megfelelően a Bulgáriából és Romániából szár-
mazó, 2006. január 1. és június 30. között különleges
feltételekkel behozható marha- és borjúhústermékek
mennyiségeit az előző időszak fennmaradó mennyisé-
geinek figyelembevételével kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon mennyiségeket, amelyekre az 1279/98/EK rendeletben
szabályozott, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek
keretében a 2006. január 1. és június 30. közötti időszakra
behozatali engedély iránti kérelem nyújtható be, e rendelet
melléklete rögzíti a származási ország és a kontingensek
száma szerint.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 8-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 7-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és videkfejlesztési főigazgató

HUL 320/44 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.8.

(1) HL L 176., 1998.6.20., 12. o. A legutóbb az 1240/2005/EK rende-
lettel (HL L 200., 2005.7.30., 34. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 201., 2005.8.2., 39. o.



MELLÉKLET

Az 1279/1998/EK rendelet 2. cikkében említett, 2006. január 1. és június 30. közötti időszakban rendelkezésre
álló mennyiségek

Származási ország Tételszám KN-kód Rendelkezésre álló mennyiség
(tonnában)

Románia 09.4753 0201
0202

3 788

09.4765 0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51

100

09.4768 1602 50 500

Bulgária 09.4651 0201
0202

2 245

09.4784 1602 50 660
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