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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1598/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 1999
για τον καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 1999 για τις συµπληρωµατικές δασµολογικές ποσοστώσεις
βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για την Πολωνία, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για
τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συµβουλίου για τη
∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας:

(1)

ότι, στα άρθρα 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/
98, έχουν καθοριστεί οι ποσότητες νωπού, διατηρηµένου µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένου κρέατος καταγωγής Πολωνίας,
Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβακίας, Βουλγαρίας
και Ρουµανίας, και για την Πολωνία το ισοδύναµο της
ποσότητας κρέατος εκφρασµένο σε βάρος µεταποιηµένων
προϊόντων που µπορούν να εισαχθούν µε ειδικές συνθήκες
για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου
1999· ότι, όσον αφορά τις ποσότητες βοείου κρέατος
νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου
καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και Ρουµανίας, για τις
οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, µπορούν να
ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις· ότι, εντούτοις, οι
αιτήσεις για βόειο κρέας καταγωγής Πολωνίας και Ουγγαρίας και για µεταποιηµένα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας
πρέπει να µειωθούν αναλογικά σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού·

1.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβάλλονται για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 1999 στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 ικανοποιούνται µέχρι τις ακόλουθες ποσότητες:
α) 96,2623 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καταγωγής
Ουγγαρίας·
β) 100 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και Ρουµανίας·
γ) 1,3694 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31 και
1602 50 39, καταγωγής Πολωνίας.
2.
Οι διαθέσιµες ποσότητες για την περίοδο που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/98, η οποία καλύπτει το διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 1999,
ανέρχονται σε:
α) βόεια κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και
0202:
— 2 730 τόνους κρεάτων καταγωγής Ουγγαρίας,
— 1 039 τόνους κρεάτων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
— 840 τόνους κρεάτων καταγωγής Σλοβακίας,
— 120 τόνους κρεάτων καταγωγής Βουλγαρίας,
— 884 τόνους κρεάτων καταγωγής Ρουµανίας·

(2)

ότι το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1279/98
θεσπίζει ότι εάν, κατά την περίοδο ποσοστώσεως, οι ποσότητες εισαγωγής για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη ειδική
περίοδο του προηγούµενου εδαφίου είναι µικρότερες από
τις διαθέσιµες ποσότητες, οι υπόλοιπες προστίθενται στις
διαθέσιµες ποσότητες για την επόµενη περίοδο· ότι, λαµβανοµένων υπόψη των υπολοίπων ποσοτήτων για την πρώτη
περίοδο, πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν για τη δεύτερη
περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
1999, οι διαθέσιµες ποσότητες για τις εν λόγω έξι χώρες,

(1) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12.

β) 2 880 τόνους βοείου κρέατος που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0201 και 0202 καταγωγής Πολωνίας ή 1 345,79 τόνους
µεταποιηµένων προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
1602 50 31 και 1602 50 39, καταγωγής Πολωνίας.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιουλίου 1999.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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