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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 december 1996

om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia
(97/40/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Det bör understrykas att detta beslut inte paverkar rådets
direktiv 72/462/ EEG av den 12 december 1972 om hälso

problem och problem som rör veterinärbesiktning vid
import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin
och färskt kött eller köttprodukter (4), senast ändrat genom

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 715/90 av
den 5 mars 1990 om de bestämmelser som gäller för jord

bruksprodukter och vissa varor som framställts genom
förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och terri
torierna (ULT)('), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 61 9/96 0), särskilt artikel 27 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
589/96 av den 2 april 1996 om fastställande av tillämp

ningsföreskrifter inom sektorn för nötkött i rådets förord
ning (EEG) nr 715/90 om de bestämmelser som gäller för
jordbruksprodukter och vissa varor som framställts genom
förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i
AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och terri
torierna (ULT) (3), särskilt artikel 4 i denna, och

Artikel 1

Följande medlemsstater skall den 21 december 1996
utfärda importlicenser för produkter från nötköttssektorn,
uttryckta i urbenat kött, med ursprung i vissa AVS-stater,
för nedanstående kvantiteter och ursprungsländer:

Tyskland:
— 170,000 ton med ursprung i Botswana.

Förenade kungariket:
med beaktande av följande :

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 589/96 öppnar det

— 21,000 ton med ursprung i Botswana,
— 24,200 ton med ursprung i Swaziland,

sig en möjlighet att utfärda importlicenser för produkter

— 1 720,000 ton med ursprung i Zimbabwe,

från nötköttssektorn . Importen får dock inte överstiga de

— 1 082,000 ton med ursprung i Namibia.

kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa

exporterande tredje länder.
Artikel 2

De licensansökningar som ingivits från och med den 1
december till och med den 10 december 1996, uttryckta i

urbenat kött, i enlighet med förordning (EG) nr 589/96,
överstiger för produkter med ursprung i Botswana, Kenya,

Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de
tillgängliga kvantiteterna för dessa länder. Det är därför
möjligt att utfärda importlicenser för de kvantiteter som

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 3.3 i
förordning (EG) nr 589/96, inges under loppet av de tio
första dagarna i januari 1997 för följande kvantiteter
urbenat kött:
— Botswana:

det har ansökts om licens för.

— Kenya:
De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser fran

och med den 1 januari 1997 bör fastställas inom ramarna
för den totala kvantiteten på 52 100 ton.

h) EGT nr L 84, 3.4.1996, s. 22.

142,000 ton ,

— Madagaskar:

7 579,000 ton ,

— Swaziland:

3 363,000 ton ,

— Zimbabwe :

— Namibia:

(') EGT nr L 84, 30.3.1990, s. 85.
(2) EGT nr L 89, 10.4.1996, s. 1 .

18 916,000 ton ,

9 100,000

ton ,

13 000,000

ton.

(4) EGT nr L 302, 31.12.1972, s . 28 .
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Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 19 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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