
A BIZOTTSÁG 1361/2004/EK RENDELETE

(2004. július 28.)

a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak
megállapításáról szóló 1518/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 8. cikke (2) bekezdésére, és 13. cikke (12) bekezdésére,

mivel:

(1) A sertéshús exportpiacain a gazdasági feltételek nagyon
változók, így differenciáltabban kell meghatározni, hogy
milyen feltételekkel engedélyezik az export-visszatéríté-
seket az ágazat termékei esetében. A visszatérítéssel
exportálható mennyiségek meghatározási módszerének
alkalmazására, és a 2759/75/EGK rendelet 13. cikke (2)
bekezdésében szereplő rendelkezésre álló források
felhasználásának hatékonyságára iráyuló célkitűzések
jobb megvalósítása érdekében, javasolt az
1518/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke (4) bekez-
désében meghatározott körülmények kiszélesítése, mely
szerint a Bizottság intézkedéseket tehet az exportenge-
dély-kérelmek kiállításának, illetve benyújtásának korláto-
zása érdekében, a kérelmek benyújtását követő észrevéte-
lezési (reflexiós) időszak alatt. Szintén javasolt előirá-
nyozni, hogy ezek az intézkedések meghozhatók
legyenek rendeltetési hely szerint.

(2) Ezért tehát indokolt az 1518/2003/EK rendelet módosí-
tása.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések megegyeznek a
Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1518/2003/EK rendelet 3. cikke az alábbiak szerint
módosul:

1. A (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(4) Amennyiben az exportengedélyek kiállítása a rendel-
kezésre álló költségvetési összegek túllépéséhez, illetve a
visszatérítéssel exportálható maximális mennyiségek kimerí-
téséhez vezet, illetve vezethet, a tárgyidőszak folyamán a
2759/75/EGK rendelet 13. cikke (11) bekezdésében szereplő
korlátok figyelembevételével, vagy az export folytatásának
beszüntetésével a szóban forgó időszak fennmaradó
részében, a Bizottság:

a) meghatározhat egy egységes elfogadási százalékarányt a
kért mennyiségekre vonatkozóan;

b) elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyek még nem
kapták meg az exportengedélyeket;

c) legfeljebb öt munkanap időtartamára felfüggesztheti az
exportengedély-kérelem benyújtását, a 2759/75/EGK
rendelet 24. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárás
szerint meghatározott, hosszabb időszakra történő felfüg-
gesztés lehetőségével.

Az első albekezdés c) pontjában említett esetben a felfüg-
gesztési időszak alatt benyújtott exportengedély-kérelmek
elfogadhatatlanok.

Az első albekezdésben tervezett intézkedések termékkate-
gória és rendeltetési hely szerint hozhatók, illetve modulál-
hatók.”

2. A következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdésben tervezett intézkedések akkor is
elfogadhatók, ha az exportengedély-kérelmek olyan mennyi-
ségekre vonatkoznak, melyek túllépik, illetve túlléphetik egy
adott rendeltetési hely normál eladási mennyiségeit, és ha a
kért engedélyek kiállítása spekulációs, a piaci szereplők
közötti versenytorzító, illetve az érintett áruforgalom vagy
a közösségi piac zavarának kockázatát hordozza magában.”

2. cikk

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

HU2004.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/9

(1) HL L 282., 1975.11.1. 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rende-
lettel (HL L 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 217., 2003.8.29., 35. o. A 130/2004/EK rendelettel (HL L 19.,
2004.1.27., 14. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. július 28-án.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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