
A BIZOTTSÁG 246/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

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) 14. cikkének
első bekezdése részletesen hivatkozik az 1. cikk (1)
bekezdésében említett rendeletekben feltüntetett, az I.
mellékletben nem szereplő árucikkek formájában
exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítés mértéke
megállapításának gyakoriságára.

(2) Az 1043/2005/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
említett rendeleteknek megfelelően a visszatérítés abban
az esetben nyújtható, ha a belső és külső piaci feltételek
azt indokolják. Amennyiben a piaci helyzet nem teszi
indokolttá a visszatérítés nyújtását, a visszatérítés mérté-
kének időszakos megállapítása felfüggeszthető.

(3) A 3448/93/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének
második albekezdése hivatkozik arra, hogy a visszatérí-
tések összegeit ugyanazon eljárással összhangban kell
rögzíteni, mint amelyet az érintett mezőgazdasági termé-
kekre vonatkozó visszatérítések nyújtásakor alkalmaznak,
ha azokat feldolgozatlan állapotban exportálják.

(4) Az egyszerűsítés és harmonizáció érdekében helyénvaló
az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének kiigazítása.

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

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke helyébe a következő
szöveg lép:

„14. cikk

A visszatérítés mértékét minden hónapban 100 kilogramm
alaptermékre nézve, az 1784/2003/EK rendelet 13. cikke (3)
bekezdésének és az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
említett többi rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfe-
lelően állapítják meg.

Az első bekezdéstől eltérve:

a) az e rendelet I. mellékletében felsorolt alaptermékek
esetében a visszatérítés mértéke más ütemezés szerint is
megállapítható, a 3448/93/EK rendelet 16. cikkének (2)
bekezdésében szereplő eljárással összhangban;

b) a friss vagy tartósított héjas baromfitojásra, valamint az
emberi fogyasztásra alkalmas, friss, szárított vagy
másképp tartósított, nem édesített, héj nélküli tojásra és
tojássárgájára vonatkozó visszatérítés mértéke arra az
időszakra kerül rögzítésre, amelyet ezen termékek feldol-
gozatlan formában történő exportjára vonatkozó vissza-
térítések rögzítésénél alkalmaznak.”

2. cikk

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

HUL 75/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.18.

(1) HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rende-
lettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 1496/2007/EK rende-
lettel (HL L 333., 2007.12.19., 3. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN
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