
A BIZOTTSÁG 1317/2008/EK RENDELETE

(2008. december 19.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008.
december első hét napján 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,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi
vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a
774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK
bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekez
désére,

mivel:

(1) A 2009. január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra
vonatkozóan 2008. december első hét napján benyújtott
behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében
a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre
vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre

alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatá
rozni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyisé
gekre bocsáthatók ki.

(2) A 2009. január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra
vonatkozóan 2008. december első hét napján benyújtott
behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében
a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiségre
vonatkoznak. Következésképpen helyénvaló meghatá
rozni a kérelmekben nem igényelt, ezért a következő
kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez
hozzáadandó mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2009.
január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó be
hozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében
szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2) A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket,
amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyeket ezért
hozzá kell adni a 2009. április 1-jétől június 30-ig terjedő
alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

Csoport szám Tételszám

Az 1.1.2009-31.3.2009
terjedő alidőszakra

benyújtott behozatalienge
dély-kérelmekre alkalma
zandó odaítélési együtt

ható
(%)

Nem igényelt, ezért az 1.4.2009-30.6.2009 terjedő
alidőszakra meghatározott mennyiséghez hozzáa

dandó mennyiségek
(kg)

1 09.4410 0,707216 —

2 09.4411 (1) 1 275 000

3 09.4412 0,765696 —

4 09.4420 1,386962 —

5 09.4421 6,802721 —

6 09.4422 1,592356 —

(1) Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.
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