
A BIZOTTSÁG 1181/2007/EK RENDELETE

(2008. november 28.)

a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó
baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet

módosításáról

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 (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1)
bekezdésére és 148. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

tekintettel az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztár
saság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi
Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a
baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosítá
sáról szóló, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában
létrejött megállapodások megkötéséről szóló, 2007. május 29-i
2007/360/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak
2. cikkére,

mivel:

(1) A 616/2007/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének (2)
bekezdése értelmében az engedélykérelem benyújtásával
egy időben 100 kilogrammonként 50 EUR összegű
biztosítékot kell letétbe helyezni.

(2) Szem előtt tartva a Brazíliából származó termékek
importjára alkalmazandó új feltételeket, indokolt olyan
szintben megállapítani az engedélyhez kapcsolódó bizto
síték összegét, amellyel biztosítható a vámkontingensek
megfelelő kezelése és a piaci szereplőknek e vámkontin
gensekhez való elegendő hozzáférése.

(3) Szem előtt tartva a biztosíték csökkentését, szintén a
megfelelő kezelés óhajával, indokolt megnövelni a
megengedett legnagyobb mennyiséget, amelyet az 1.
csoportba tartozó kontingensek keretében egyazon piaci
szereplő kérelmezhet.

(4) A 616/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Tekintettel arra, hogy a következő alidőszakra vonatkozó
kérelmek benyújtásának időszaka 2008. december 1-jén
kezdődik, feltétlenül szükséges, hogy e rendelet rendelke
zései az említett időponttól fogva legyenek alkalma
zandók.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 616/2007/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(5) Az engedélykérelemnek legalább 100 tonnára és
legfeljebb az érintett kontingens keretében az adott
időszakban, illetőleg alidőszakban rendelkezésre álló
mennyiség 10 %-ára kell vonatkoznia. A 2. és a 3. csoport
esetében azonban az engedélykérelemnek legfeljebb az adott
alidőszak alatt az érintett vámkontingens keretében rendelke
zésre álló mennyiség 5 %-ára kell vonatkoznia.

A 3., a 6. és a 8. csoport esetében 10 tonnára csökken a
legkisebb mennyiség, amelyre az engedélykérelemnek vonat
koznia kell.”

2. cikk

A 616/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(2) Engedélykérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként
50 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

Az 1., a 4. és a 7. csoportot érintő kérelmek esetében
azonban a biztosíték összege 100 kilogrammonként 10
EUR.”
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3. cikk

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

Ezt a rendeletet 2008. december 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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