
A BIZOTTSÁG 1247/2008/EK RENDELETE

(2008. december 11.)

a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az
1964/2006/EK, az 1002/2007/EK, a 27/2008/EK és az 1067/2008/EK rendelettől az édesburgonyára,
a maniókakeményítőre, a maniókára, a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó
vámkontingensek keretében történő 2009. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás
időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a
633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatra

vonatkozó 2009. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIII. cikkének megfelelően Thaifölddel foly
tatott konzultációk eredményéről szóló, 1996. május 13-i
96/317/EK tanácsi határozatra (1),

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 (2) és különösen annak
1. cikke (1) bekezdésére,

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) (3) és különösen annak 144. cikke (1)
bekezdésére, 148. cikkére és 161. cikke (3) bekezdésére, össze
függésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az édesburgonya és a maniókakeményítő egyes éves
vámkontingenseinek megnyitásáról és az azok kezeléséről
szóló szabályok meghatározásáról szóló, 1996. december
17-i 2402/96/EK bizottsági rendelet (4) különös rendelke
zéseket ír elő egyrészről az édesburgonyának a 09.4013
és a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében
történő, másrészről a maniókakeményítőnek a 09.4064
és a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalához szükséges engedélyek iránti
kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(2) A Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból szár
mazó, a 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 és
0714 90 19 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó
egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
szóló, 2008. január 15-i 27/2008/EK bizottsági rende
let (5) különös rendelkezéseket ír elő a vonatkozó termé
keknek a 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 és
a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek
benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(3) A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő
minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi

vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint
az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről
szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági ren
delet (6), a harmadik országokból származó árpa behoza
talára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról
és kezeléséről szóló, 2003. december 29-i 2305/2003/EK
bizottsági rendelet (7) és a harmadik országokból szár
mazó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi
vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló,
2006. június 29-i 969/2006/EK bizottsági rendelet (8)
különös rendelkezéseket ír elő a kiválótól eltérő minő
ségű közönséges búzának a 09.4123, 09.4124 és
09.4125 számú vámkontingens keretében történő beho
zatalához, az árpának a 09.4126 számú vámkontingens
keretében történő behozatalához és a kukoricának a
09.413 számú vámkontingens keretében történő behoza
talához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtá
sára és ezen engedélyek kibocsátására.

(4) A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények
előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN-kód alá
tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról
és kezelésének meghatározásáról szóló, 1996. október
28-i 2058/96/EK bizottsági rendelet (9), a Bangladesből
származó rizs behozatali kontingensének a
3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő
megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megálla
pításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK
bizottsági rendelet (10), az Egyiptomból származó és
onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló
2184/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007.
augusztus 29-i 1002/2007/EK bizottsági rendelet (11) és
az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő
behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról
szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK bizottsági rende
let (12) különös rendelkezéseket ír elő a törmelékrizsnek a
09.4079 tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalához, a Bangladesből származó rizsnek a
09.4517 tételszámú vámkontingens keretében történő
behozatalához, az Egyiptomból származó és onnan
érkező rizsnek a 09.4094 tételszámú vámkontingens
keretében történő behozatalához és az Egyiptomból szár
mazó rizsnek a 09.4097 tételszámú vámkontingens kere
tében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti
kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.
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(5) A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek
megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-
i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (1) különös rendelke
zéseket ír elő a 09.4032 tételszámú vámkontingens kere
tében történő olívaolaj-behozatalhoz szükséges engedé
lyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek
kibocsátására.

(6) Figyelemmel a 2009. évi munkaszüneti napokra, az érin
tett kontingensmennyiségek betartása érdekében bizo
nyos időszakokban helyénvaló a behozatali engedélyek
iránti kérelmek benyújtásának és ezen engedélyek kibo
csátásának időpontja tekintetében eltérni a 2402/96/EK, a
2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a
955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az
1964/2006/EK, az 1002/2007/EK, és a 27/2008/EK
rendelettől.

(7) A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli
engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló,
2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (2)
12. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, a kivi
teli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban
történő végrehajtása részletes szabályainak megállapítá
sáról szóló, 2003 augusztus 28-i 1518/2003/EK bizott
sági rendelet (3) 3. cikkének (3) bekezdése, a tojáságazat
kiviteliengedély-rendszere végrehajtására vonatkozó rész
letes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március
30-i 596/2004/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkének (3)
bekezdése és a baromfihús-ágazatban a kiviteli engedé
lyek rendszerének végrehajtására szolgáló részletes szabá
lyok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i
633/2004/EK bizottsági rendelet (5) 3. cikkének (3)
bekezdése értelmében a kiviteli engedélyeket az engedély
kérelmek benyújtásának hetét követő szerdán bocsátják
ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az időszakban nem
hoz semmilyen különleges intézkedést.

(8) Tekintettel a 2009. évi munkaszüneti napokra és követ
kezményeikre az Európai Unió Hivatalos Lapjának megje
lenésére nézve, a kérelmek beadása és az engedélyek
kiállítása közötti időszak túl rövidnek bizonyul a piac
megfelelő irányításának biztosításához. Ezért ezt az
időszakot meg kell hosszabbítani.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Édesburgonya

(1) A 2402/96/EK rendelet 3. cikkétől eltérve sem 2009.
január 6. kedd előtt, sem 2009. december 15. kedd után nem
nyújtható be a 09.4013, illetőleg a 09.4014 tételszámú

vámkontingens keretében történő édesburgonya-behozatalra
vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2) A 09.4013 és a 09.4014 tételszámú vámkontingens kere
tében az e rendelet I. mellékletében megjelölt időpontokban
kérelmezett, édesburgonyára vonatkozó behozatali engedélyeket
a 2402/96/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az
ugyanazon I. mellékletben megjelölt időpontban bocsátják ki, az
1301/2006/EK bizottsági rendelet (6) 7. cikkének (2) bekezdése
alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

2. cikk

Maniókakeményítő

(1) A 2402/96/EK rendelet 9. cikkétől eltérve sem 2009.
január 6. kedd előtt, sem 2009. december 15. kedd után nem
nyújtható be a 09.4064, illetőleg a 09.4065 tételszámú
vámkontingens keretében történő maniókakeményítő-behoza
talra vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2) A 09.4064 és a 09.4065 tételszámú vámkontingens kere
tében az e rendelet II. mellékletében megjelölt időpontokban
kérelmezett, maniókakeményítőre vonatkozó behozatali engedé
lyeket a 2402/96/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésétől
eltérve, az ugyanazon II. mellékletben megjelölt időpontban
bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének
(2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

3. cikk

Manióka

(1) A 27/2008/EK rendelet 8. cikkének első bekezdésétől
eltérve sem 2009. január 5. hétfő előtt, sem 2009. december
16. szerdán brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be
a 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 illetőleg a
09.4021 tételszámú vámkontingens keretében történő manió
kabehozatalra vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2) A 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 és a
09.4021 tételszámú vámkontingens keretében a III. mellék
letben megjelölt időpontokban kérelmezett, maniókára vonat
kozó behozatali engedélyeket a 27/2008/EK rendelet 8. cikkének
(4) bekezdésétől eltérve, az ugyanazon III. mellékletben megje
lölt időpontokban bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedé
sekre is figyelemmel.

4. cikk

Gabonafélék

(1) Az 1067/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén
kezdődik meg a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának
a 09.4123, a 09.4124 és a 09.4125 tételszámú vámkontingens
keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek
2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására
2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.
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(2) A 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén
kezdődik meg az árpának a 09.4126 tételszámú vámkontingens
keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek
2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására
2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

(3) A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén
kezdődik meg a kukoricának a 09.4131 tételszámú vámkontin
gens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélyké
relmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek
benyújtására 2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő
szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

5. cikk

Rizs

(1) A 2058/96/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén
kezdődik meg a törmelékrizsnek a 09.4079 tételszámú
vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó enge
délykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek
benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő
szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(2) Az 1964/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első
albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg a
Bangladesből származó rizsnek a 09.4517 tételszámú vámkon
tingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélyké
relmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek
benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő
szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(3) Az 1002/2007/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésétől
eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg az Egyiptomból
származó és onnan érkező rizsnek a 09.4094 tételszámú
vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó enge
délykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek
benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő
szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(4) A 955/2005/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől
eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg az Egyiptomból
származó rizsnek a 09.4097 tételszámú vámkontingens kere
tében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009.
évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009.
december 11-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától
kezdve nincs lehetőség.

6. cikk

Olívaolaj

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve
az olívaolajnak a 09.4032 tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalára vonatkozó, 2009. április 6-án hétfőn vagy
7-én kedden kérelmezett engedélyeket 2009. április 17-én
pénteken bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet
7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is
figyelemmel.

7. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyek a marha- és borjúhús-, a
sertéshús-, a tojás- és a baromfi-ágazatban

Az e rendelet IV. mellékletben megjelölt időszakokban kérelme
zett kiviteli engedélyeket a 382/2008/EK rendelet 12. cikke (1)
bekezdésének második albekezdésétől, az 1518/2003/EK rende
let 3. cikkének (3) bekezdésétől, az 596/2004/EK rendelet
3. cikkének (3) bekezdésétől és a 633/2004/EK rendelet
3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az ugyanezen mellékletben
megjelölt időpontokban bocsátják ki.

Az első bekezdésben előírt eltérés csak akkor alkalmazandó, ha
nem került sor egyetlen különleges intézkedésre sem a
382/2008/EK rendelet 12. cikkének (2) és (3) bekezdésében,
az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében, az
596/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében és a
633/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében említettek
közül.

8. 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. december 11-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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I. MELLÉKLET

Az édesburgonyának a 09.4013 és a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 7. kedd 2009. április 17. péntek

II. MELLÉKLET

A maniókakeményítőnek a 09.4064 és a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára
vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 7. kedd 2009. április 17. péntek

III. MELLÉKLET

A maniókának a 09.4009, a 09.010, a 09.4011, a 09.4012 és a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében
történő behozatalára vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaiban

A kérelmek benyújtásának határideje Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 6. hétfő, 7. kedd, illetve 8. szerda 2009. április 17. péntek

IV. MELLÉKLET

A marha- és borjúhús-, sertéshús-, tojás-, illetve baromfi-ágazati export-visszatérítéses kiviteli
engedélyek iránti kérelmek benyújtási időszakai

Az engedélyek kibocsátási
időpontja

2009. április 6–10. 2009. április 16.

2009. május 25–29. 2009. június 4.

2009. július 13–17. 2009. július 23.

2009. október 26–30. 2009. november 5.
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