
A BIZOTTSÁG 1449/2007/EK RENDELETE

(2007. december 7.)

a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a 950/2006/EK, a 955/2005/EK,
a 969/2006/EK, az 1100/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK és az
508/2007/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonára, rizsre, cukorra
és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2008. évi behozataliengedély-
kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és az 1445/95/EK,
az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a
sertéshús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2008. évi kiviteliengedély-kibocsátás

időpontja tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján foly-
tatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében
meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június
18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
1. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a GATT XXIII. cikkének megfelelően Thaifölddel foly-
tatott konzultációk eredményéről szóló, 1996. május 13-i
96/317/EK tanácsi határozatra (2),

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (3) és
különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bangladesből származó rizs behozataláról szóló,
1990. november 26-i 3491/90/EGK tanácsi rendeletre (4) és
különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (5) és külö-
nösen annak 10. cikke (2) bekezdésére, 11. cikke (4) bekezdé-
sére és 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs
közösségi behozataláról szóló, 1996. október 28-i

2184/96/EK tanácsi rendeletre (6) és különösen annak
2. cikkére,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (7) és külö-
nösen annak 40. cikke (1) bekezdése e) pontjára,

tekintettel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös
szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló,
2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (8) és külö-
nösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (9) és
különösen annak 29. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (10) és különösen
annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (11) és különösen
annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló,
1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (12) és külö-
nösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,
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mivel:

(1) Az édesburgonya és a maniókakeményítő egyes éves
vámkontingenseinek megnyitásáról és az azok kezeléséről
szóló szabályok meghatározásáról szóló, 1996. december
17-i 2402/96/EK bizottsági rendelet (1) különleges
rendelkezéseket ír elő egyrészről az édesburgonyának a
09.4013. és 09.4014. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő, másrészről a maniókakeményítőnek a
09.4064. és 09.4065. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő behozatalára vonatkozó engedélyek iránti
kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(2) A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő
minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló
2002. december 27-i 2375/2002/EK bizottsági ren-
delet (2), a harmadik országokból származó árpa behoza-
talára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról
és kezeléséről szóló, 2003. december 29-i 2305/2003/EK
bizottsági rendelet (3) és a harmadik országokból szár-
mazó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi
vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló,
2006. június 29-i 969/2006/EK bizottsági rendelet (4)
különleges rendelkezéseket ír elő a kiválótól eltérő minő-
ségű közönséges búzának a 09.4123., 09.4124. és
09.4125. tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalára, az árpának a 09.4126. tételszámú vámkon-
tingens keretében történő behozatalára és a kukoricának
a 09.4131. tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek
benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(3) Az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények
előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN-kód alá
tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról
és kezelésének meghatározásáról szóló, 1996. október
28-i 2058/96/EK bizottsági rendelet (5), a Bangladesből
származó rizs behozatali kontingensének a
3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő
megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megálla-
pításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK
bizottsági rendelet (6), az Egyiptomból származó és
onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló
2184/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007.
augusztus 29-i 1002/2007/EK bizottsági rendelet (7) és
az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő
behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról

szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK bizottsági ren-
delet (8) különleges rendelkezéseket ír elő a törmelék-
rizsnek a 09.4079. tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalára, a Bangladesből származó rizsnek a
09.4517. tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalára, a rizsnek a 09.4094. tételszámú vámkon-
tingens keretében történő behozatalára és az Egyip-
tomból származó rizsnek a 09.4097. tételszámú
vámkontingens keretében történő behozatalához szük-
séges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen
engedélyek kibocsátására.

(4) A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági
évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes
megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozata-
lára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási
szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i
950/2006/EK bizottsági rendelet (9) különleges rendelke-
zéseket ír elő a 09.4331–09.4351., 09.4315–09.4320.,
09.4324–09.4328., 09.4380., 09.4390. tételszámú
vámontingensek keretében történő behozatalhoz szük-
séges engedélyek iráni kérelmek benyújtására és ezen
engedélyek kibocsátására.

(5) A 2006/2007-es, a 2007/2008-as és a 2008/2009-es
gazdasági évre vonatkozóan a legkevésbé fejlett orszá-
gokból származó, finomításra szánt nyers nádcukor
vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonat-
kozó részletes szabályok, valamint a legkevésbé fejlett
országokból származó, az 1701 vámtarifaszám alá
tartozó termékek behozatalára alkalmazandó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2006. július 17-i
1100/2006/EK bizottsági rendelet (10) különleges rendel-
kezéseket ír elő a 09.4361. és 09.4362. tételszámú
kontingensek keretében történő behozatalhoz szükséges
engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedé-
lyek kibocsátására.

(6) A finomítóüzemeknek a 2006/2007., a 2007/2008. és a
2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt
nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló beho-
zatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról
szóló, 2007. május 7-i 508/2007/EK tanácsi rendelet (11)
2. cikke előírja, hogy a cukornak a 09.4365. és 09.4366.
tételszámú vámkontingensek keretében történő behozata-
lára a 950/2006/EK rendeletben a behozatali engedé-
lyekre megállapított szabályok alkalmazandók.

(7) A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek
megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december
20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (12) különleges
rendelkezéseket ír elő a 09.4032. tételszámú vámkontin-
gens keretében történő olívaolaj-behozatalhoz szükséges
engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedé-
lyek kibocsátására.
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(8) A 2008. évi munkaszüneti napokra figyelemmel, és a
vámkontingensek mennyiségeinek tiszteletben tartása
érdekében bizonyos időszakokban helyénvaló eltérni a
behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának és
ezen engedélyek kibocsátásának időpontja tekintetében
a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK,
a 2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 950/2006/EK,
a 969/2006/EK, az 1100/2006/EK, az 1918/2006/EK,
az 1964/2006/EK, az 508/2007 és az 1002/2007/EK
rendelettől.

(9) A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli
engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, vala-
mint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági ren-
delet (1) 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdése,
a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban
történő végrehajtása részletes szabályainak megállapítá-
sáról szóló, 2003. augusztus 28-i 1518/2003/EK bizott-
sági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése, a tojáságazat
kiviteliengedély-rendszere végrehajtására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március
30-i 596/2004/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének
(3) bekezdése és a baromfihús-ágazatban a kiviteli enge-
délyek rendszerének végrehajtására szolgáló részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i
633/2004/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkének
(3) bekezdése értelmében a kiviteli engedélyeket az enge-
délykérelmek benyújtásának hetét követő szerdán
bocsátják ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az
időszakban nem hoz semmilyen különleges intézkedést.

(10) Tekintettel a 2008. évi ünnepnapokra és az ünnepnapok
következményeire az Európai Unió Hivatalos Lapjának
megjelenését illetően, a kérelmek beadása és az engedé-
lyek kiállítása közötti időszak túl rövidnek bizonyul a
piac megfelelő irányításának biztosításához. Ezért ezt az
időszakot meg kell hosszabbítani.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az összes érintett irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Édesburgonya

(1) A 2402/96/EK rendelet 3. cikkétől eltérve sem 2008.
január 2. szerda előtt, sem 2008. december 15. hétfő után

nem nyújtható be a 09.4013., illetőleg a 09.4014. tételszámú
vámkontingens keretében történő édesburgonya-behozatalra
vonatkozó engedélykérelem a 2008. évre.

(2) A 09.4014. és a 09.4013. tételszámú vámkontingens
keretében az I. mellékletben megjelölt időpontokban kérelme-
zett, édesburgonyára vonatkozó behozatali engedélyeket a
2402/96/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve,
az ugyanazon I. mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják
ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (5) 7. cikkének
(2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

2. cikk

Maniókakeményítő

(1) A 2402/96/EK rendelet 9. cikkétől eltérve sem 2008.
január 2. szerda előtt, sem 2008. december 15. hétfő után
nem nyújtható be a 09.4064., illetőleg a 09.4065. tételszámú
vámkontingens keretében történő maniókakeményítő-behoza-
talra vonatkozó engedélykérelem a 2008. évre.

(2) A 09.4064. és a 09.4065. tételszámú vámkontingens
keretében a II. mellékletben megjelölt időpontokban kérelme-
zett, maniókakeményítőre vonatkozó behozatali engedélyeket
a 2402/96/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésétől eltérve,
az ugyanazon II. mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják
ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekez-
dése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel

3. cikk

Gabonafélék

(1) A 2375/2002/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2008. január 2-án kezdődik
meg a kiválótól eltérő minőségű búzának a 09.4123.,
a 09.4124. és a 09.4125. tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008. évi
első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(2) A 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2008. január 2-án kezdődik
meg az árpának a 09.4126. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008.
évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(3) A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2008. január 2-án kezdődik
meg a kukoricának a 09.4131. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008.
évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.
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4. cikk

Rizs

(1) A 2058/96/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdésétől eltérve csak 2008. január 2-án
kezdődik meg a törmelékrizsnek a 09.4079. tételszámú
vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó enge-
délykérelmek 2008. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek
benyújtására 2008. december 12-én pénteken, brüsszeli idő
szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(2) Az 1964/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első
albekezdésétől eltérve csak 2008. január 2-án kezdődik meg a
törmelékrizsnek a 09.4517. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008.
évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(3) Az 1002/2007/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésétől
eltérve csak 2008. január 2-án kezdődik meg az Egyiptomból
származó rizsnek a 09.4094. tételszámú vámkontingens kere-
tében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008.
évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(4) A 955/2005/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésétől eltérve
csak 2008. január 2-án kezdődik meg az Egyiptomból szár-
mazó rizsnek a 09.4097. tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2008. évi
első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

5. cikk

Cukor

(1) A 950/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől és
az 508/2007/EK rendelet 2. cikkétől eltérve a cukorágazati ter-
mékeknek a 09.4331–09.4351., 09.4315–09.4320.,
09.4324–09.4328., 09.4365., 09.4366., 09.4380. és 09.4390.
tételszámú vámkontingensek keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélykérelmek benyújtására a 2008. évre 2008.

december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(2) Az 1100/2006/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésétől
eltérve a cukorágazati termékeknek a 09.4361. és 09.4362.
tételszámú vámkontingensek keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélykérelmek benyújtására a 2008. évre 2008.
december 12-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

6. cikk

Olívaolaj

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve
az olívaolajnak a 09.4032. tételszámú vámkontingens keretében
történő behoztalára vonatkozó, 2008. március 17-én hétfőn
vagy 18-án kedden kérelmezett engedélyeket 2008. március
28-án pénteken bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági ren-
delet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedé-
sekre is figyelemmel.

7. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyek a marha- és borjúhús-,
sertéshús-, tojás- és baromfi-ágazatban

Az e rendelet III. mellékletben megjelölt időszakokban kérelme-
zett kiviteli engedélyeket az 1445/95/EK rendelet 10. cikke
(1) bekezdésének második albekezdésétől, az 1518/2003/EK
rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől, az 596/2004/EK rendelet
3. cikkének (3) bekezdésétől és a 633/2004/EK rendelet
3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, az ugyanezen mellékletben
megjelölt időpontokban bocsátják ki.

Az első bekezdésben előírt eltérés csak akkor alkalmazandó, ha
nem került sor egyetlen különleges intézkedésre sem az
1445/95/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében,
az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében,
az 596/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében és a
633/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében említettek
közül.

8. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2007. december 7-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2007.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 323/11



I. MELLÉKLET

Az édesburgonyának a 09.4013. és 09.4014. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2008. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2008. március 18., kedd 2008. március 28., péntek

2008. április 29., kedd 2008. május 9., péntek

II. MELLÉKLET

A maniókakeményítőnek a 09.4064. és 09.4065. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2008. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2008. március 18., kedd 2008. március 28., péntek

2008. április 29., kedd 2008. május 9., péntek

III. MELLÉKLET

A marha- és borjúhús-, sertéshús-, tojás- és baromfi-ágazati, export-
visszatérítéses kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtási

időszakai
Az engedélyek kibocsátási időpontjai

2008. március 17–21. 2008. március 27.

2008. május 5–9. 2008. május 15.

2008. július 14–18. 2008. július 24.
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