
A BIZOTTSÁG 56/2007/EK RENDELETE

(2007. január 24.)

a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú kontingens keretében behozott, Új-Zélandról származó vajra
vonatkozó, 2007 januárjának első 15 napja során benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek

elfogadásának mértékéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabá-
lyok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i
2535/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
35a. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

Az Új-Zélandról származó vaj behozatalára vonatkozóan a
2535/2001/EK rendelet IIIA. mellékletében említett 09.4195
és 09.4182 tételszámú vámkontingens keretében, 2007. január
1. és 15. között benyújtott és a Bizottságnak 2007. január 18-ig

bejelentett engedélykérelmek a rendelkezésre álló mennyiségeket
meghaladó mennyiségeket érintenek, ezért az igényelt mennyi-
ségekre elosztási együtthatót kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Új-Zélandról származó vaj behozatalára vonatkozóan a
2535/2001/EK rendelet értelmében, 2007. január 1. és 15.
között benyújtott és a Bizottságnak 2007. január 18-ig bejelen-
tett, a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú vámkontingenshez
kapcsolódó engedélykérelmeket el kell fogadni, az e rendelet
mellékletében meghatározott elosztási együtthatók alkalmazá-
sára figyelemmel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 24-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 2020/2006/EK rende-
lettel (HL L 384., 2006.12.29., 54. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A kontingens tételszáma Elosztási együttható

09.4195 25,491717 %

09.4182 100 %
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