
A BIZOTTSÁG 1496/2007/EK RENDELETE

(2007. december 18.)

a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában
exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen
visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő

végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított
egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról
szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1),
és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének első albekezdé-
sére,

mivel:

(1) Az 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) 54. cikke
(3) bekezdésének bevezető része részletes hivatkozást
tartalmaz a mezőgazdasági termékek után járó export-
visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i
800/1999/EK bizottsági rendelet (3) 17. cikkének rendel-
kezéseire.

(2) A 800/1999/EK rendelet 17. cikke helyébe a
800/1999/EK és a 2090/2002/EK rendeletnek a mező-
gazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés
terén végzett ellenőrzések tekintetében történő módosítá-
sáról szóló, 2007. augusztus 29-i 1001/2007/EK bizott-
sági rendelet lépett.

(3) Az egyértelműség érdekében helyénvaló az
1043/2005/EK rendelet 54. cikke (3) bekezdésének beve-
zető részét e fejleménynek megfelelően megváltoztatni.

(4) Az 1043/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
állnak az I. mellékletben nem szereplő feldolgozott
mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó hori-
zontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet 54. cikke (3) bekezdése bevezető
részének helyébe a következő szöveg lép:

„Az e rendelet II. mellékletében szereplő árukra, és a
800/1999/EK rendelet 17. cikkétől eltérve, az említett cikk
(1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában meghatározott
összeg az exportált áruk rendeltetési országától vagy terüle-
tétől függetlenül alkalmazandó:”

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2007. szeptember 2-ától kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN
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