
A BIZOTTSÁG 1508/2007/EK RENDELETE

(2007. december 18.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a Svájcból származó, 160
kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2172/2005/EK rendeletben szabályozott,

2008-re vonatkozó kontingensre benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

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),

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről
szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilo-
grammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatáro-
zott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2172/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4.
cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2172/2005/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése
4 600 darabban rögzítette az azon éves vámmentes

közösségi vámkontingens mennyiségét, amelyre a közös-
ségi importőrök a nevezett rendelet 3. cikkének értel-
mében behozatali jogok iránti kérelmet nyújthatnak be.

(2) A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben
igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség
van a kérelmek maradéktalan teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2172/2005/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdése rendelkezé-
seinek megfelelően a 2008. január 1. és december 31. közötti
időszakra benyújtott valamennyi behozatali jog iránti kére-
lemnek a kérelmezett mennyiség 100 %-ának erejéig kell helyt
adni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 19-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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