
A BIZOTTSÁG 1498/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 24.)

a baromfihús-ágazatban a kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására szolgáló részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló 633/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló,
1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 3. cikke (2) bekezdésére és 8. cikke (12) bekezdé-
sére,

mivel:

(1) A baromfihús kiviteli piacára vonatkozó gazdasági felté-
telek meglehetősen különbözőek. Következésképpen
szükséges meghatározni, milyen feltételek között kerüljön
sor a kivitelt érintő visszatérítésekre e szektor termékeire
vonatkozóan.

(2) Annak érdekében, hogy könnyebb legyen elérni annak a
mennyiségi módszernek az alkalmazására vonatkozó
célokat, amelyek a visszatérítéses kivitelre vonatkoznak,
valamint a rendelkezésre álló források lehető leghatéko-
nyabb felhasználása végett, figyelembe véve a
2777/75/EGK rendelet (2) 8. cikkének (2) bekezdését, ki
kell bővíteni azoknak a 633/2004/EK bizottsági rendelet
3. cikkének (4) bekezdése által előírt körülményeknek a
körét, amelyek között a Bizottság intézkedéseket hozhat
a kiviteli engedélyek kiadásának korlátozása vagy a kivi-
teliengedély-kérelmek letétbe helyezése céljából, egy adott
időszakra vonatkozóan, amelynek időtartamát a kérelmek
letétbe helyezése után határozzák meg.

(3) Ugyanakkor szükséges annak az előírása is, hogy rendel-
tetési helyenként milyen körülmények között lehet végre-
hajtani ezeket az intézkedéseket.

(4) Következésképpen a 633/2004/EK rendeletet módosítani
kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Baromfihús- és Tojásipari Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 633/2004/EK rendelet 3. cikke a következőképpen módosul:

1. A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Amennyiben a kiviteli engedélyek kiadása meghaladja
vagy fennáll a veszélye, hogy meghaladja a rendelkezésre álló
költségvetési keretet, illetve kimeríti az adott időszakban
visszatérítéssel exportálható maximális mennyiséget, figye-
lembe véve a 2777/75/EK rendelet 8. cikkének (11) bekez-
désében említett korlátozásokat, vagy az adott időszak fenn-
maradó részében nincs biztosíték arra, hogy a kivitel folya-
matos lehessen, a Bizottság:

a) az igényelt mennyiségek elfogadására vonatkozó egységes
százalékos arányt határozhat meg;

b) elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyeket még nem
engedélyeztek;

c) maximum öt munkanapra felfüggesztheti a kiviteli enge-
dély iránti kérelmek benyújtását. Az ennél hosszabb
időtartamra való felfüggesztésről szóló döntést a
2777/75/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott eljá-
rásnak megfelelően lehet meghozni.

Azok a kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyeket a felfüg-
gesztési időszak alatt nyújtottak be, nem fogadhatók el.

Az (1) bekezdés által előírt intézkedéseket termékkategórián-
ként és rendeltetési helyenként el lehet fogadni vagy ki lehet
igazítani.”

2. A (4) bekezdés a következő (4a) szöveggel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés által előírt intézkedések akkor is
alkalmazhatók, ha a kiviteli engedély iránti kérelmek egy
bizonyos rendeltetési hely szokásos kereskedelmi forgalmát
meghaladó mennyiségekre vonatkoznak, vagy fennáll a
veszélye, hogy azokat meghaladják, valamint ha a kérelme-
zett engedélyek kiadása a spekulációnak, a versenyhelyzet
torzulásának, illetve az adott kereskedelmi forgalom vagy a
közösségi piac zavarának veszélyével járhat.”

2. cikk

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

HUL 275/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.8.25.

(1) HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 100., 2004.4.6., 8. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 24-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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