
A BIZOTTSÁG 1938/2005/EK RENDELETE

(2005. november 25.)

az egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó
sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról

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),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek
és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok
megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizott-
sági rendeletre (2) és különösen annak 20. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1519/2005/EK bizottsági rendelet (3) megnyitja az
egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ban az Amerikai
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó
kiviteli engedélyek odaítélésének eljárását.

(2) Egyes kontingensek és termékcsoportok tekintetében az
ideiglenes kiviteli engedélyek iránti kérelmek meghaladják
a 2006. kontingensévre rendelkezésre álló mennyisé-
geket. Ezért a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (3)
bekezdésében foglaltak szerint meg kell határozni az
elosztási együtthatókat.

(3) Figyelembe véve az eljárás végrehajtására az
1519/2005/EK rendeletben előírt határidőt, ezt a rende-
letet minél előbb alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Valamennyi ideiglenes kiviteli engedély iránti kérelmet, amelyet
az 1519/2005/EK rendelet szerint az e rendelet mellékletének 3.
oszlopában feltüntetett, 16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- és 21-

Uruguay, 25-Tokio és 25-Uruguay megjelölésű termékcsoport és
kontingens tekintetében nyújtanak be, el kell fogadni:

— az említett melléklet 5. oszlopában megállapított odaítélési
együtthatók alkalmazásának feltételével, amennyiben ilyen
kérelmet olyan kérelmező nyújt be, aki a kérdéses termékek
tekintetében az előző három év legalább egyikében végzett
az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exporttevékeny-
séget, és akinek megjelölt importőrei a leányvállalatai is
egyben, vagy a 174/1999/EK rendelet 20. cikke (2) bekez-
désének hatodik albekezdése értelmében a leányvállalatainak
tekintik,

— a melléklet 6. oszlopában feltüntetett odaítélési együtthatók
alkalmazásának feltételével, amennyiben ilyen kérelmet az
első albekezdésben említetteken kívül olyan egyéb kérel-
mező nyújt be, aki a kérdéses termékek tekintetében az
előző három év mindegyikében végzett az Amerikai Egye-
sült Államokba irányuló exporttevékenységet.

2. cikk

Valamennyi ideiglenes kiviteli engedély iránti kérelmet, amelyet
az 1519/2005/EK rendelet szerint az e rendelet mellékletének 3.
oszlopában a 22-Tokió, illetve 22-Uruguay megjelöléssel azono-
sított termékcsoport és kontingens tekintetében nyújtanak be, el
kell fogadni:

— a melléklet 7. oszlopában feltüntetett odaítélési együtthatók
alkalmazásnak feltételével, amennyiben ilyen kérelmet olyan
kérelmező nyújt be, aki igazolni tudja, hogy a kérdéses
termék tekintetében az előző három év legalább egyikében
végzett az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exportte-
vékenységet, és akinek megjelölt importőrei a leányvállalatai
is egyben,

— a melléklet 8. oszlopában feltüntetett odaítélési együttható
alkalmazásának feltételével el kell fogadni, amennyiben ilyen
kérelmet az első albekezdésben említetteken kívül olyan
egyéb kérelmező nyújt be, aki a kérdéses termékek tekinte-
tében az előző három év legalább egyikében végzett az
Amerikai Egyesült Államokba irányuló exporttevékenységet.
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(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb az 1513/2005/EK rendelettel
(HL L 241., 2005.9.17., 45. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 244., 2005.9.20., 13. o.



3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. november 25-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A csoport megjelölése az Amerikai
Egyesült Államok harmonizált tarifa-
jegyzékének 4. fejezetében szereplő

kiegészítő megjegyzésekkel összhangban
Csoport és a
kontingens
megjelölése

A 2006. évre
rendelkezésre
álló mennyiség

(t)

Az 1. cikkben előírt elosztási együtt-
ható A 2. cikkben előírt elosztási együttható

Megjeg-
yzés sz. Csoport Első francia

bekezdés
Második francia

bekezdés
Első francia
bekezdés

Második francia
bekezdés

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

16 Külön meg nem határo-
zott (NSPF)

16-Tokió 908,877 0,1503295 0,0501098

16-Uruguay 3 446,000 0,1038855 0,0346285

17 Blue Mould 17-Uruguay 350,000 0,0998573 0,0332858

18 Cheddar 18-Uruguay 1 050,000 0,3946298 0,1315433

20 Edami/Gouda 20-Uruguay 1 100,000 0,1754386 0,0584795

21 Olasz típusú 21-Uruguay 2 025,000 0,1217898 0,0405966

22 Erjedési lyukak nélküli
svájci vagy emmentáli sajt

22-Tokió 393,006 0,4174993 0,1391664

22-Uruguay 380,000 0,4130435 —

25 Svájci vagy emmentáli
sajt erjedési lyukakkal

25-Tokió 4 003,172 0,4319087 0,1439696

25-Uruguay 2 420,000 0,3926871 0,1308957
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