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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 654/2007
z 13. júna 2007
o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej
kvality
dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla
2006 do 30. júna 2007 na 11 500 ton.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája
1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím
mäsom (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa
27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia
colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené
hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto
nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti
veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

keďže:
(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5
podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo
množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám
ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné

Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1.
do 5. júna 2007 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie
mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia
(ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 13. júna 2007
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
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160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené
(ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).
137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené
nariadením (ES) č. 317/2007 (Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007,

