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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 14/2008/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során
végzett ellenőrzésről szóló 386/90/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A 386/90/EGK tanácsi rendelet (1) hatálybalépése óta
több tagállam is átszervezte vámhatóságait, ami a vámhi-
vatalok számának jelentős csökkenéséhez vezetett. Az
elektronikusan és központi ellenőrzéssel történő kiviteli
vámeljárások bevezetése miatt az ellenőrzési arány-
számok alkalmazásának a kiviteli vámhivatalok alapján
történő megállapítása egyre kevésbé helytálló.

(2) Emellett a kockázatkezelési technikák alkalmazásának
köszönhetően (ideértve a kockázatelemzést is) a fizikai
ellenőrzéseknek elterjedtebbnek kell lenniük valamennyi
exportőr között. Azt azonban, hogy az ellenőrzések azon
csoportoknál vagy exportőröknél történjenek, ahol a
leginkább szükség van rájuk, akadályozza az a követel-
mény, amely szerint a legkisebb ellenőrzési arányszá-
mokat a kiviteli vámhivatalok szintjén kell meghatározni.
A hatékonyság és az egyszerűség érdekében, illetve a

megosztott irányítás elvével összhangban ezért azon
tagállamok, amelyek a közösségi jogszabályoknak megfe-
lelően kockázatelemzést alkalmaznak, a legkisebb ellen-
őrzési arányszámokat a kiviteli vámhivatalok szintje
helyett nemzeti szinten alkalmazhatják.

(3) A 386/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 386/90/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése a következő
albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben egy tagállam a második albekezdést alkal-
mazza, dönthet úgy, hogy a vámhivatalonkénti 5 %-os
mennyiséget az ország egész területére vonatkozó 5 %-os
mennyiséggel váltja fel. A tagállam az ezen albekezdés alkal-
mazása vagy alkalmazásának megszüntetése előtt erről érte-
síti a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
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(1) HL L 42., 1990.2.16., 6. o. A legutóbb a 163/94/EK rendelettel (HL
L 24., 1994.1.29., 2. o.) módosított rendelet.


