
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1086/2005

z dnia 8 lipca 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej
wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 z dnia
27 maja 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyn-
gentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną
i mrożoną wołowinę oraz mrożone mięso bawole (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 określają
warunki składania wniosków i wydawania pozwoleń na
przywóz mięsa wyszczególnionego w art. 2 lit. f) tego
rozporządzenia.

(2) Artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97 ustala na
11 500 ton ilość wysokiej jakości świeżej, chłodzonej
i mrożonej wołowiny, odpowiadającej określeniu
podanemu w tym samym postanowieniu, która może
być importowana na warunkach specjalnych w okresie
od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

(3) Należy przypomnieć, że z pozwoleń, o których mowa
w niniejszym rozporządzeniu, można korzystać przez
cały okres ich ważności jedynie w takim zakresie, na
jaki pozwalają przepisy weterynaryjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz wyso-
kiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny,
o której mowa w art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97,
złożony w okresie między 1 a 5 lipca 2005 r., jest uwzględ-
niany w całości.

2. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wnioski
o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu pierwszych
pięciu dni sierpnia 2005 r. na 1 862,167 tony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270
z 21.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217
z 17.6.2004, str. 10).


