
A BIZOTTSÁG 1169/2008/EK RENDELETE

(2008. november 25.)

az 1449/2007/EK rendeletnek a cukorra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008-ban igényelt
behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának időpontja tekintetében történő módosításáról

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 piacszer
vezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 148. cikke c)
pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) A 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a
2305/2003/EK, a 950/2006/EK, a 955/2005/EK, a
969/2006/EK, az 1100/2006/EK, az 1918/2006/EK, az
1964/2006/EK, az 1002/2007/EK és az 508/2007/EK
rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a
gabonára, rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó
vámkontingensek keretében történő 2008. évi behozatali
engedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében
való eltérésről és az 1445/95/EK, az 1518/2003/EK, az
596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettől a marha- és
borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra
vonatkozó 2008. évi kiviteliengedély-kibocsátás
időpontja tekintetében való eltérésről szóló, 2007.
december 7-i 1449/2007/EK bizottsági rendelet (2)
5. cikke eltérést biztosít a 2008. évre a cukorra vonat
kozó vámkontingensekhez kapcsolódó behozatali enge
délyek iránti kérelmek benyújtásának időpontját illetően.

(2) A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági
évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes
megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozata
lára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási

szabályok megállapításáról szóló, a 892/2008/EK rende
lettel (3) módosított, 2006. június 28-i 950/2006/EK
bizottsági rendelet (4) új vámkontingenseket nyitott
meg, amelyek a 09.4431-től a 09.4437-ig terjedő tétel
számokat viselik. A behozatali engedély iránti kérelmek
benyújtásának időpontjára vonatkozó eltérést helyénvaló
az említett új vámkontingensekre is kiterjeszteni, követ
kezésképpen az 1449/2007/EK rendeletet módosítani
kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1449/2007/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(1) A 950/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől
eltérve a cukorágazati termékeknek a 09.4331–09.4351., a
09.4315–09.4320., a 09.4324–09.4328., a 09.4365., a
09.4366., a 09.4380., a 09.4390. és a 09.4431–09.4437.
tételszámú vámkontingensek keretében történő behozatalára
irányuló, a 2008. évre vonatkozó engedélykérelmek benyúj
tására 2008. december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint
13 órától kezdve nincs lehetőség.”

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 25-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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