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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/2002 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε
ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 30 Ιουνίου 2003.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να
χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Ιανουαρίου 2003 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου 2003 για 7 133,594
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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