
A BIZOTTSÁG 2108/2004/EK RENDELETE

(2004. december 10.)

az egyes behozatali jogok elosztására vonatkozó igazgatási szabályok meghatározásáról és az
1420/2004/EK rendelet módosításáról, amely annak meghatározásáról szól, hogy milyen mértékben
lehet helyt adni a szarvasmarhafélék fagyasztott húsának az 1203/2004/EK rendeletben szabályozott

kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék
fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó
termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és keze-
léséről (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig) szóló, 2004.
június 29-i 1203/2004/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1) Az 1203/2004/EK rendelet 1. cikke 53 000 tonnában
rögzítette a 0202 és a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó
termékekre a kontingens keretébe tartozó azon mennyi-
séget, amelyre a közösségi piaci szereplők behozatali jog
iránti kérelmet nyújthatnak be.

(2) Mivel a behozatali jog iránti kérelmek meghaladják az
1203/2004/EK rendelet 1. cikkében említett rendelke-
zésre álló mennyiséget, az 1203/2004/EK rendelet 5.
cikke rendelkezéseivel összhangban az 1420/2004/EK
bizottsági rendelet (3) 1. cikke a behozatali jog iránti
kérelmekre csökkentési együtthatót rögzített.

(3) A fent említett csökkentési együttható közzétételét köve-
tően az Egyesült Királyság és Málta arról értesítette a
Bizottságot, hogy az 1203/2004/EK rendelet 4. cikke
(2) bekezdésével összhangban a Bizottsághoz intézett, a
behozatali jogra irányuló kérelmekről szóló közleményük
bizonyos adminisztrációs hibákat tartalmaz annak a
rendeletnek a 3. cikkében említett referenciamennyiségek
vonatkozásában, amelynek alapján a piaci szereplőknek a
kontingenshez való hozzáférési jogának szintjét meg kell
határozni.

(4) Az egyrészt túlzott, másrészt nem kielégítő mértékben
meghatározott mennyiség elszámolása magasabb együtt-
hatót eredményez, amely alapján a behozatali jogok iránti
kérelmeknek helyt lehet adni.

(5) Következésképpen az 1203/2004/EK rendelet 5. cikkében
említett csökkentési együtthatót az általános referencia-
mennyiség alapján újra meg kell határozni.

(6) Az 1420/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(7) Mindazonáltal a behozatali jogokat minden olyan piaci
résztvevő tekintetében, aki az 1203/2004/EK rendelet
szerint nyújtotta be kérelmét, csak az új együttható
alapján lehet kiszámolni, amennyiben a piaci szereplő
még mindig érdeklődést tanúsít magasabb behozatali
jog iránt. Következésképpen meg kell határozni a megfe-
lelő szabályokat.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1420/2004/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„2. cikk

Az 1203/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
megfelelően benyújtott valamennyi behozatali jog iránti
kérelem a kérelmezett mennyiség 14,96825%-ának erejéig
elfogadásra kerül.”.

2. cikk

A megnövekedett behozatali jogok, amelyek az ezen jogoknak
az 1. cikkben rögzített együttható alapján történő újbóli kiszá-
mítása révén kerülnek meghatározásra, csak az érintett piaci
szereplő kérelmére oszthatók ki. A megnövekedett behozatali
jogok odaítélését megelőzően az érintett piaci szereplőnek a
kérelemmel együtt az 1203/2004/EK rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének mutatis mutandis alkalmazásával kiszámított, illető
mennyiségekre biztosítékot kell elhelyeznie.

3. cikk

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

HU2004.12.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 366/3

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 230., 2004.6.30., 27. o
(3) HL L 258., 2004.8.5., 16. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. december 10-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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