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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 243/2006
z dne 10. februarja 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje
meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja
1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in
zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno
bivolje meso (2),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje
za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz
člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton
količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega
mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega pred-

pisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za
obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006.
(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to
uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti
le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih
določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od
1. do 5. februarja 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje
meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v
celoti ugodi.
2.
Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom
5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni marca 2006 za
7 706,862 ton.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 11. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. februarja 2006
Za Komisijo
J. L. DEMARTY
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