
A BIZOTTSÁG 1136/2008/EK RENDELETE

(2008. november 17.)

a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús
vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 810/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján foly
tatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében
meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június
18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
1. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 810/2008/EK bizottsági rendelet (2) értelmében a
marha- és borjúhús Közösségbe való behozatalának
előfeltétele az eredetiségigazolás bemutatása. A rendelet
melléklete sorolja fel az exportáló országokban az erede
tiségigazolás kiállítására jogosult hatóságokat.

(2) Paraguay megváltoztatta az eredetiségigazolást kiállító
hatóság nevét. Ezért a rendelet II. mellékletében szereplő
jegyzék a 810/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésével
összhangban módosításra szorul.

(3) Annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő, hogy a
nemrégiben kiállított eredetiségigazolásokon feltüntetett
hatóság neve nem egyezik a 810/2008/EK rendeletben
említettel, a rendelet módosítását 2008. július 1-től,
vagyis a folyó vámkontingensév kezdetétől kell alkal

mazni. Az előző, 2008. június 30-án végződött vámkon
tingensév tekintetében a Bizottsághoz nem érkezett tájé
koztatás a paraguayi illetékes hatóságok által kiállított
eredetiségigazolások kapcsán.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 810/2008/EK rendelet II. mellékletében Paraguay illetékes
hatóságának említése helyébe a következő szöveg lép:

„— SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL,
Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos
de Origen Animal:”

2. cikk

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

Rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 17-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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