
A BIZOTTSÁG 468/2008/EK RENDELETE

(2008. május 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról szóló 314/2008/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges
szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK
irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK,
a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet
módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK
tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végre-
hajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i
1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Egy ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy hiba csúszott a
314/2008/EK bizottsági rendelet (3) mellékletébe.

(2) A 314/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(3) Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkének (3) bekezdése
előírja, hogy amennyiben egy adott származási helyű
termék tekintetében nincs hatályban behozatali átalány-
érték, akkor a termék tekintetében hatályban lévő beho-
zatali átalányértékek átlaga alkalmazandó.

(4) A kiigazított behozatali átalányértéket csak az érdekelt fél
kérésére alkalmazzák, nehogy ez visszamenőlegesen rá
nézve kedvezőtlen következményekkel járjon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2008/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Az érdekelt fél kérésére az a vámhivatal, amelynél a behozatali
vámokat könyvelésbe vették, részlegesen visszatéríti az érintett
harmadik országokból származó és 2008. április 5. és 2008.
április 7. közötti időszakban szabad forgalomba bocsátott
termékek után fizetett vámokat.

A visszafizetési kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalé-
pésének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig kell
benyújtani, mellékelve hozzájuk az érintett behozatalhoz
kapcsolódó, szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-
nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. május 28-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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MELLÉKLET

A 314/2008/EK rendelet mellékletében a 0805 50 10 KN-kódra vonatkozó rész a következőképpen módosul:

1. a Törökországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„TR 135,5”

2. az „egyéb származásra” vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„ZZ 113,5”
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