
A BIZOTTSÁG 69/2007/EK RENDELETE

(2007. január 25.)

a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. január 1. és március 31. közötti időszakra
szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 januárjában benyújtott behozatali

engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a sertéshúságazat termékeire vonatkozó
vámkontingensek megnyitásáról és igazgatásának szabályozá-
sáról szóló, 2003. augusztus 18-i 1458/2003/EK bizottsági
rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007. elsö negyedévére benyújtott behozatali engedély
iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek kisebbek a
rendelkezésre álló mennyiségeknél, következésképpen e
kérelmek teljes egészében teljesíthetők.

(2) Ki kell számítani a fennmaradó mennyiséget, amely
hozzáadódik a következő időszakban rendelkezésre álló
mennyiséghez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2007. január 1. és március 31. közötti időszakra az
1458/2003/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali enge-
dély iránti kérelmek az I. mellékletben feltüntetett mértékben
kerülnek elfogadásra.

(2) Az 1458/2003/EK rendelet rendelkezéseinek értelmében
a 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra a II. mellék-
letben feltüntetett összmennyiségre lehet benyújtani behozatali
engedély iránti kérelmeket.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 26-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. január 25-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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(1) HL L 208., 2003.8.19., 3. o. A 341/2005/EK rendelettel (HL L 53.,
2005.2.26., 28. o.) módosított rendelet.



I. MELLÉKLET

Sorszám
A 2007. január 1-jétől és március 31-ig közötti időszakra
benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának

százalékos mértéke

09.4038 100

09.4039 100

09.4071 —

09.4072 —

09.4073 —

09.4074 —

„—”: A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.

II. MELLÉKLET

(t)

Sorszám A 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra
rendelkezésre álló teljes mennyiség

09.4038 27 770,248

09.4039 3 629,0

09.4071 3 002,0

09.4072 6 161,0

09.4073 15 067,0

09.4074 5 350,7
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