
A BIZOTTSÁG 567/2007/EK RENDELETE

(2007. május 24.)

a Chiléből származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 297/2003/EK rendelet módosításáról

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) és
különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 297/2003/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik az
egyes marha- és borjúhús termékekre vonatkozó egyes
behozatali vámkontingensek többéves időszakra történő
megnyitásáról és kezeléséről.

(2) Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazda-
sági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) a
2007. január 1-jével kezdődő behozatali vámkontin-
gens-időszakokra érvényes importengedélyekre vonat-
kozik. A rendelet értelmében az importengedélyek a
behozatali vámkontingens-időszak utolsó napjáig érvé-
nyesek. Az 1301/2006/EK rendelet III. fejezetének
rendelkezéseit 2007. július 1-jétől a 297/2003/EK rende-
letben megállapított további feltételek sérelme nélkül a
rendelet alapján kiadott behozatali engedélyekre is alkal-
mazni kell. A 297/2003/EK rendelet rendelkezéseit
szükség esetén az 1301/2006/EK rendelethez kell igazí-
tani.

(3) A 297/2003/EK rendelet néhány múltbeli behozatali
vámkontingens-időszakokra vonatkozó rendelkezése
elavult. Az egyértelműség érdekében ezeket a rendelkezé-
seket el kell hagyni.

(4) A 297/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 297/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkből a (2) bekezdést el kell hagyni.

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az
1445/95/EK rendeletet, az 1291/2000/EK rendeletet és az
1301/2006/EK rendelet (*) III. fejezetét kell alkalmazni.

___________
(*) HL L 238., 2006.9.1., 13. o.”

3. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A behozatali engedély a meghatározott országból
történő behozatal kötelezettségét vonja maga után. Az enge-
délykérelmek és az engedélyek 8. rovatában fel kell tüntetni a
származási országot és az »igen«-t jelölő rubrikát be kell
jelölni.”

4. A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„Az eredetiségigazolás eredetijét, továbbá annak megfelelően
hitelesített másolatát be kell nyújtani a szóban forgó tagállam
illetékes hatósághoz (a továbbiakban: az illetékes hatóság), az
eredetiségigazoláshoz kapcsolódó behozatali engedélyre
vonatkozó első kérelemmel egy időben.”

2. cikk

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

Rendelkezéseit 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

HU2007.5.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 133/13

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 43., 2003.2.18., 26. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rende-
lettel (HL L 408., 2006.12.30., 26. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2007. május 24-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 133/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.5.25.


