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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1532/2006/EK RENDELETE

(2006. október 12.)

a kiváló minőségű marhahús egyes behozatali kontingenseire vonatkozó feltételekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö-
nösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Célszerű olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek bizto-
sítják a kiváló minőségű marhahús Közösségbe történő
behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensekhez
kapcsolódó feltételek teljesülését.

(2) Az EK 11 000 tonnás, 5 000 tonnás illetve 4 000 tonnás
WTO-vámkontingense keretében kiváló minőségű marha-
húst exportáló országokkal folytatott megbeszélések rávi-
lágítottak arra, hogy szükség van az e kontingensek
alapján történő behozatalra vonatkozó feltételek pontosí-
tására.

(3) A helyzet egyértelművé tétele érdekében helyénvaló a
szóban forgó három vámkontingenst, amelyek mind-
egyikét egyetlen szállító (Argentína, Brazília illetve
Uruguay) veszi igénybe, kiosztani a három ország
számára.

(4) A Bizottságnak a későbbiekben könnyebben ellenőriz-
hető és igazolható meghatározásokat kell elfogadnia a
marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (1) 32.
cikkének (1) bekezdésében említett eljárással össz-
hangban, lehetővé téve a meghatározásban foglaltaknak
való megfelelés utólagos vizsgálatát és ellenőrzését, az
alapvető behozatali feltételek megváltoztatása nélkül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, illetve 0206 29 91
KN-kód alá tartozó, kiváló minőségű marhahús Közösségbe
történő behozatalára vonatkozóan megállapított 11 000 tonnás,
5 000 tonnás illetve 4 000 tonnás WTO-vámkontingensre az e
rendelet mellékletében meghatározott feltételek vonatkoznak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.

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

Kelt Luxembourgban, 2006. október 12-én.

a Tanács részéről
az elnök

S. HUOVINEN
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(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o.



MELLÉKLET

A termék leírása Vámtételszámok Kontingens és kontingensen
belüli vámtétel Egyéb feltételek

Szarvasmarhafélék kiváló
minőségű húsa csont nélkül,
frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00 11 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű”
húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam:
Argentína

Szarvasmarhafélékből szár-
mazó, élelmezési célra
alkalmas vágási melléktermék
és belsőség: sovány és zsíros
dagadó, frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95 A kontingens igénybevételére való
jogosultság feltételei a vonatkozó
közösségi rendelkezésekben szerepelnek

Szarvasmarhafélék kiváló
minőségű húsa csont nélkül,
frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00 5 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű”
húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam:
Brazília

Szarvasmarhafélék kiváló
minőségű húsa fagyasztva:

A kontingens igénybevételére való
jogosultság feltételei a vonatkozó
közösségi rendelkezésekben szerepelnek

— Más ex 0202 30 90

Szarvasmarhafélékből szár-
mazó, élelmezési célra
alkalmas vágási melléktermék
és belsőség:

— Sovány és zsíros dagadó,
frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95

— Sovány és zsíros dagadó,
fagyasztva

ex 0206 29 91

Szarvasmarhafélék kiváló
minőségű húsa csont nélkül,
frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00 4 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű”
húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam:
Uruguay

Szarvasmarhafélék kiváló
minőségű húsa csont nélkül,
fagyasztva:

A kontingens igénybevételére való
jogosultság feltételei a vonatkozó
közösségi rendelkezésekben szerepelnek

— Más ex 0202 30 90

Szarvasmarhafélékből szár-
mazó, élelmezési célra
alkalmas vágási melléktermék
és belsőség:

— Sovány és zsíros dagadó,
frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95

— Sovány és zsíros dagadó,
fagyasztva

ex 0206 29 91
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