
A BIZOTTSÁG 741/2008/EK RENDELETE

(2008. július 29.)

a 996/97/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott sovány marha- és borjúdagadóra vonatkozó
vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott

kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet”),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 0206 29 91 KN-kód alá tartozó fagyasztott sovány
marha- és borjúdagadóra vonatkozó behozatali vámkon
tingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1997. június
3-i 996/97/EK bizottsági rendelet (3) vámkontingenst

nyitott meg marha- és borjúhús-ágazati termékek beho
zatalára.

(2) A 2008. július 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő
időszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekben
szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló
mennyiséget. Ezért indokolt a kérelmezett mennyiségekre
alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával
meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen
mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1,694843 %-os odaítélési együttható alkalmazandó azon beho
zataliengedély-kérelmekre, amelyeket a 09.4020 tételszámmal
megnyitott vámkontingens keretében, a 996/97/EK rendelet
alapján nyújtottak be a 2008. július 1-jétől 2009. június 30-ig
terjedő időszakra.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 30-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. július 29-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizott
sági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 144., 1997.6.4., 6. o. A legutóbb a 962/2007/EK rendelettel
(HL L 213., 2007.8.15., 6. o.) módosított rendelet.


