
A BIZOTTSÁG 351/2007/EK RENDELETE

(2007. március 29.)

a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a Tunéziai Köztársaság között
a kölcsönös liberalizációs intézkedésekre, valamint az EK és a
Tunéziai Köztársaság közötti társulási megállapodás mezőgazda-
sági jegyzőkönyveinek módosítására vonatkozó, levélváltás útján
létrejött megállapodásról szóló, 2000. december 22-i
2000/822/EK tanácsi határozatra (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz-
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö-
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyfelől az Európai Közösségek és tagállamai,
másfelől a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létreho-
zásáról szóló euro-mediterrán megállapodás 1. számú
jegyzőkönyve 3. cikkének (1) és (2) bekezdése (3) évente
előre meghatározott határon belül nullaszázalékos vámté-
telű vámkontingenst nyit meg az 1509 10 10 és
1509 10 90 KN-kódszámú olyan nyers olívaolaj impor-
tálására, amely teljes egészében Tunéziából származik, és
onnan közvetlenül a Közösség országaiba kerül szállí-
tásra.

(2) A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek
megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december
20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikkének
(2) bekezdése havi mennyiségi határokat is előír az enge-
délyek kiállítására vonatkozóan.

(3) Az illetékes hatóságokhoz az 1918/2006/EK rendelet 3.
cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedély
iránti kérelmeket nyújtottak be, a március hónapra
megállapított 5 000 tonnás határt meghaladó mennyi-
ségre.

(4) Ilyen körülmények között a Bizottságnak meg kell álla-
pítania egy csökkentési együtthatót, amely lehetővé teszi
az engedélyek rendelkezésre álló mennyiséggel arányos
kiállítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007. március 26-án és 27-én, az 1918/2006/EK rendelet 3.
cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott behozatali engedély
iránti kérelmek az igényelt mennyiség 24,897202 %-os
mértékig kerülnek elfogadásra. A március hónapra megállapított
5 000 tonnás határt elérték.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 30-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 29-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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