
A BIZOTTSÁG 332/2008/EK RENDELETE

(2008. április 11.)

a Chiléből származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 297/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 297/2003/EK bizottsági rendelet (2) egyes marha- és
borjúhústermékekre vonatkozó egyes behozatali vámkon-
tingensek többéves időszakra történő megnyitásáról és
kezeléséről rendelkezik. A termékek behozatala előtt
Chiléből való származásuk tanúsítására eredetigazolásokat
kell kibocsátani. Az ezeket az igazolásokat kibocsátó
hatóság neve az említett rendelet III. mellékletében talál-
ható. A rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendel-
kezik, hogy új kibocsátó hatóság kijelölése esetén a III.
melléklet módosítható.

(2) Chile értesítette a Bizottságot, hogy 2008. július 1-jén
kezdődő hatállyal új hatóságot jelölt ki az eredetigazo-
lások kibocsátására.

(3) A 297/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 297/2003/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet
melléklete lép.

2. cikk

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

Rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 11-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2008.4.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/17

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 98/2008/EK bizottsági
rendelettel (HL L 29., 2008.2.2., 5. o.) módosított rendelet. 2008.
július 1-jétől az 1254/1999/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK
rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2) HL L 43., 2003.2.18., 26. o. A legutóbb az 567/2007/EK rendelettel
(HL L 133., 2007.5.25., 13. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Chile által kijelölt hatóság az eredetigazolások kibocsátására:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile
Teatinos 20 – Oficina 55
Santiago
Chile”

HUL 102/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.12.


