
A BIZOTTSÁG 33/2009/EK RENDELETE

(2009. január 16.)

a tunéziai vámkontingens keretében 2009. január 12. és 13. között olívaolajra vonatkozó
importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható
rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2009. év január havára vonatkozóan

történő felfüggesztéséről

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),

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,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai, és
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létre
hozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (3) 1. jegy
zőkönyve (4) 3. cikkének (1) és (2) bekezdése – éves
szinten meghatározott korlátok keretei között – nulla
vámtételű vámkontingenst nyit meg a teljes egészében
Tunéziában előállított és Tunéziából közvetlenül a Közös
ségbe szállított, a 1509 10 10 és a 1509 10 90 KN-kód
alá tartozó kezeletlen olívaolaj behozatalára.

(2) A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek
megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december
20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (5) 2. cikkének
(2) bekezdése – havonkénti bontásban – meghatározza
azokat a mennyiségeket, amelyekre behozatali engedélyek
bocsáthatók ki.

(3) Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése
alapján importengedély kibocsátására vonatkozóan az
illetékes hatóságokhoz benyújtott kérelmekben igényelt
összmennyiség meghaladja az említett rendelet
2. cikkének (2) bekezdésében január hónapra megállapí
tott mennyiséget.

(4) Ebben a helyzetben a Bizottságnak rögzítenie kell azt az
elosztási együtthatót, amely a rendelkezésre álló össz
mennyiség arányában lehetővé teszi az importengedélyek
kibocsátását.

(5) Tekintettel arra, hogy a kérelmekben igényelt összmeny
nyiség elérte a folyó év január havára megállapított
mennyiséget, erre a hónapra vonatkozóan további im
portengedélyek kibocsátására nincs lehetőség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján
2009. január 12. és 13. között importengedély kibocsátására
vonatkozóan benyújtott kérelmekre 99,276933 %-os elosztási
együtthatót kell alkalmazni.

A 2009. január 19-től kezdődően igényelt mennyiségek tekin
tetében a 2009. év január havára vonatkozóan az importenge
délyek kibocsátását a Bizottság felfüggeszti.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 17-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. január 16-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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