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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1253/2006
z dne 18. avgusta 2006
o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije,
Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(3)

Treba je določiti količine, za katere je mogoče zaprositi
uvozna dovoljenja od 1. septembra 2006, v okviru
skupne količine 52 100 t.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(4)

Opozoriti je treba, da ta uredba ne vpliva na izvajanje
Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o
problemih zdravstvene in veterinarsko-sanitarne inšpekcije pri uvozu goveda, prašičev, ovac in koz, svežega
mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav (4) –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17.
maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10.
decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s
poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), ki
razveljavlja Uredbo (ES) št. 1706/98 (2),

Naslednje države članice izdajo 21. avgusta 2006 uvozna dovoljenja za proizvode iz govejega in telečjega mesa, izražene v
odkoščenem mesu, s poreklom iz nekaterih afriških, karibskih
in pacifiških držav, za naslednje količine in države porekla:
Nemčija:

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2247/2003 z dne 19.
decembra 2003 o pravilih za uporabo v sektorju govejega in
telečjega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se
uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi
kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) (3), in zlasti člena 5 Uredbe,

— 1 000 t s poreklom iz Bocvane,
— 300 t s poreklom iz Namibije.
Združeno kraljestvo:
— 800 t s poreklom iz Bocvane,

ob upoštevanju naslednjega:

— 350 t s poreklom iz Namibije,
Člen 2

(1)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2247/2003 predvideva možnost
izdaje uvoznih dovoljenj za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije. Vendar se mora
uvoz izvršiti v mejah količin, predvidenih za vsako od
teh tretjih držav izvoznic.

Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 4(2)
Uredbe (ES) št. 2247/2003 tekom prvih deset dni meseca
septembra 2006 za naslednje količine odkoščenega govejega
in telečjega mesa:
Bocvana:

14 959 t,

Kenija:
(2)

Število zahtevkov, vloženih od 1. do 10. avgusta 2006,
za odkoščeno meso, v skladu z Uredbo (ES) št.
2247/2003, ne presega, za proizvode s poreklom iz
Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in
Namibije, razpoložljivih količin za te države. Zatorej je
mogoče izdati uvozna dovoljenja za zaprošene količine.

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005,
str. 2).
2
( ) UL L 348, 21.12.2002, str. 5.
(3) UL L 333, 20.12.2003, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004,
str. 10).

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazi:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namibija:

8 152 t.
Člen 3

Ta uredba začne veljati 19. avgusta 2006.
(4) UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003,
str. 36).
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. avgusta 2006
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

