
A BIZOTTSÁG 1039/2008/EK RENDELETE

(2008. október 22.)

egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében
történő visszaállításáról

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) (a továbbiakban: az
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen
annak 143. és 187. cikkére, összefüggésben annak 4. cikkével,

mivel:

(1) Az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak
a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő ideig
lenes felfüggesztéséről szóló, 2008. június 26-i
608/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes gabonaféléknél
felfüggesztette a behozatali vámok alkalmazását a csök
kentett vámtételű vámkontingensek alapján, valamint az
általános szabályok szerint teljesített behozatal tekinte
tében egyaránt. Az említett rendelet 1. cikkének (2)
bekezdésével összhangban a vámok az 1234/2007/EK
rendelet 136. cikkében előírt szinteken és feltételek
mellett visszaállíthatók, amennyiben a 608/2008/EK ren
delet 1. cikkének (1) bekezdésében említett egy vagy több
termék FOB ára a közösségi kikötőkben az
1234/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott referenciaár 180 %-a alá
csökken, vagy a közösségi piacon rendelkezésre álló
mennyiségek elegendőek a piac egyensúlyának biztosítá
sához.

(2) A közönséges búza esetében a közösségi kikötőkben
megállapított FOB ár 2008. szeptember 29. óta a refe
renciaár 180 %-a alá csökkent.

(3) A 608/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a)
pontjával összhangban a vámok visszaállítására előírt
feltételek tehát az előző preambulumbekezdésben emlí
tett termékre teljesülnek.

(4) A különböző gabonafélék piacának egymástól való
függőségét és a gabonafélék árváltozásainak a más gabo
nafélék áraiban megfigyelhető gyors tükröződését figye
lembe véve helyénvaló ugyanakkor a 1001 90 99,
1001 10, 1002 00 00, 1003 00, 1005 90 00,
1007 00 90, 1008 10 00 és 1008 20 00 KN-kód alá
tartozó termékekre vonatkozó vámtételeket is visszaállí
tani az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkében meghatá
rozott szintre az ugyanott előírt feltételek mellett.

(5) Célszerű azonban gondoskodni arról, hogy ne érje
hátrány azokat a piaci szereplőket, amelyek esetében a
gabonaszállítás a Közösségbe történő behozatal céljából
éppen folyamatban van. Ezért helyénvaló figyelembe
venni a szállításhoz szükséges időt, valamint lehetővé
tenni a piaci szereplők számára, hogy minden olyan
gabonafélét szabad forgalomba bocsáthassanak a
608/2008/EK rendeletben szereplő vámfelfüggesztési
rendszer hatálya alatt, amelyek Közösségbe irányuló
közvetlen szállítása legkésőbb e rendelet kihirdetésének
napján megkezdődött. Meg kell továbbá határozni a
Közösségbe irányuló közvetlen szállítás tényének és elin
dítása napjának igazolási módját.

(6) Az egyértelműség érdekében a 608/2008/EK rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 1001 90 99, 1001 10, 1002 00 00, 1003 00,
1005 90 00, 1007 00 90, 1008 10 00 és 1008 20 00 KN-kód
alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámok az
1234/2007/EK rendelet 130. cikkének megfelelően az általános
szabályok szerint teljesített, valamint az említett rendelet
144. cikkével összhangban megnyitott, csökkentett vámtételű
vámkontingensek alapján teljesített összes behozatal tekinte
tében újból alkalmazandók.

(2) A vámtételek az 1234/2007/EK rendelet 135. és
136. cikkével összhangban visszaállnak a legutóbb az
1026/2008/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott szin
tekre.

(3) Abban az esetben, ha az e cikk (1) bekezdésében említett
gabonaféléket közvetlenül a Közösségbe szállítják, és a szállítás
legkésőbb e rendelet kihirdetésének napján megkezdődött, a
608/2008/EK rendelet szerinti vámfelfüggesztést az érintett
termékek szabad forgalomba bocsátásának céljából továbbra is
alkalmazni kell.

A Közösségbe irányuló közvetlen szállítás tényét és elindítá
sának napját az illetékes hatóságok számára meggyőző
módon, az eredeti fuvarokmány alapján kell igazolni.
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A termékek célállomásra történő szállításának időtartama a távolságtól és szállítási módtól függően feltét
lenül szükséges legrövidebb időtartam.

2. cikk

A 608/2008/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2008. október 22-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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