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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 654/2007
(2007. gada 13. jūnijs)
par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam
atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes
svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK)
Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),
ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK)
Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai
vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un
pārvaldību (2),
tā kā:
(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti
noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to
izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās
gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka
laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam
ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to
derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā
jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2007. gada 1. līdz
5. jūnijam attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu,
dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK)
Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz
pilnā apjomā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2007. gada 14. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. jūnijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY
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