
A BIZOTTSÁG 1041/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús
exporttámogatására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1) és különösen a rendelet 172. cikkének
(2) bekezdésére, annak 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1) A Kanadában különleges behozatali bánásmódban része
síthető marha- és borjúhús exporttámogatásra vonatkozó
egyes részletes szabályok megállapításáról, valamint az
1445/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1996. október
25-i 2051/96/EK bizottsági rendeletet (2) jelentősen
módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érde
kében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2) A GATT XXIV:6 cikke alapján egyes harmadik országok
kal folytatott tárgyalások eredményeinek elfogadásáról
és egyéb kapcsolódó kérdésekről szóló, 1995. december
22-i 95/591/EK tanácsi határozat (4) (Egyesült Államok és
Kanada) IV. mellékletében említett, az Európai Közösség
és Kanada között a GATT XXIV:6 cikke keretében foly
tatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás
értelmében a Kanadának szánt friss, hűtött vagy fagyasz
tott marha- és borjúhúsra adható exporttámogatást évi
5 000 tonnára korlátozzák.

(3) Ezt a megállapodást az eseti közösségi kiviteli engedélyek
iránti kérelmek alapján kell működtetni összhangban a
marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli enge
délyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló,
2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelettel
(átdolgozás) (5). A kanadai vámhatóságoknak be kell
mutatni az azonossági bizonyítványokat. Meg kell hatá
rozni az ilyen azonossági bizonyítványok jellegét és azok
felhasználására vonatkozó eljárásokat.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet megállapítja a naptári évenként 5 000
tonnányi közösségi származású, különleges bánásmódra
jogosult, friss, hűtött vagy fagyasztott marha- és borjúhús Kana
dába irányuló exportjának egyes részletes alkalmazási szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben említett húsnak meg kell felelnie a
Kanada által meghatározott egészségvédelmi követelményeknek;
csak az exportra szánt áru vámkezelése előtt legfeljebb két
hónappal levágott állatok húsa exportálható.

2. cikk

A 3. cikkben meghatározott azonossági bizonyítványt az
exportra szánt hús vámkezelése során, a kérelmező kérésére,
valamint a 382/2008/EK rendelet. 15. cikkével összhangban
kiállított kiviteli engedély és azon állatok levágásának idejét
feltüntető állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatása ellenében
kell kiállítani, amelyből az exportra szánt hús származik.

3. cikk

(1) Az azonossági bizonyítványt legalább egy másolattal, az I.
mellékletben található mintának megfelelő formanyomtatvá
nyon kell kiállítani.

A bizonyítványt angol nyelven, 210 × 297 mm méretű fehér
papírlapon kell kinyomtatni. Valamennyi bizonyítványt a
4. cikkben említett vámhivatal által kiállított egyéni sorszámmal
látnak el.

Az exportáló tagállam előírhatja, hogy a területén használt bizo
nyítványokat az angol mellett a tagállam hivatalos nyelveinek
egyikén is kinyomtassák.

(2) A másolatokat az eredeti példányokéval megegyező sor
számmal kell ellátni. Az eredeti példányon és a másolaton
minden adatot géppel vagy kézírással, utóbbi esetben tintával,
nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni.
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4. cikk

(1) Az azonossági bizonyítványt és másolatait annak a
vámhivatalnak kell kiállítani, ahol az exportra szánt húst vámke
zelik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vámhivatal a megfelelő
rovatban hitelesíti az azonossági bizonyítványt, majd egy
másolat megtartásával átadja azt az érintett félnek.

5. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a kibocsá
tott azonossági bizonyítványok tárgyát képező termékek szár
mazásának és jellegének ellenőrzésére.

6. cikk

A 2051/96/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a
III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e
rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

7. 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, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről
az elnök

José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett azonossági bizonyítvány
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II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

Bizottság rendelete 2051/96/EK
(HL L 274., 1996.10.26., 18. o.)

Bizottság rendelete 2333/96/EK
(HL L 317., 1996.12.6., 13. o.)

Kizárólag az 1. cikk

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2051/96/EK rendelet Ez a rendelet

1–5. cikk 1–5. cikk

6. cikk —

— 6. cikk

7. cikk 7. cikk

Melléklet I. melléklet

— II. melléklet

— III. melléklet
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