
A BIZOTTSÁG 1741/2004/EK RENDELETE

(2004. október 7.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizo-
nyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló

1291/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 26. cikke (3) bekezdésére, valamint a mezőgazda-
sági termékek közös piacának szervezéséről szóló, egyéb rende-
letek megfelelő rendelkezéseire,

mivel:

(1) Ha a behozatali engedélyek kiadására a vámkontingens
keretében adható preferenciális behozatali vám meghatá-
rozása céljából kerül sor, fennáll annak a veszélye, hogy
hamisított engedélyek kerülnek bemutatásra, különösen
abban az esetben, ha nagy a teljes és a csökkentett
vagy vámmentes vámtétel közötti különbség. A csalás
veszélyének csökkentése érdekében helyénvaló a bemuta-
tott engedélyek hitelességének ellenőrzésére szolgáló
rendszert kialakítani.

(2) Ebből következően szükséges az 1291/2000/EK bizott-
sági rendelet (2) módosítása.

(3) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak minden érdekelt irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1291/200/EK rendelet 50. cikke kiegészül a következő (5)
bekezdéssel:

„(5) Az a vámhivatal, amelyik elfogadja a szabad forga-
lomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, megőrzi
a preferenciális rendszerű vámeljárás alkalmazására feljogosító
engedély vagy a kivonat másolatát. Kockázatelemzés alapján a
bemutatott engedélyek legalább 1%-át, de évente és vámhi-
vatalonként minimum két engedélyt kell másolat formában
az engedélyen feltüntetett kiállító hatósághoz hitelesség-ellen-
őrzés végett eljuttatni. Ennek az albekezdésnek a rendelke-
zései nem alkalmazandók sem az elektronikus engedélyek,
sem azon engedélyek esetében, ahol a közösségi szabályozás
más jellegű ellenőrzést ír elő.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. október 7-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
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