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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1623/2006/EK RENDELETE

(2006. október 17.)

az egyes, Svájcból származó mezőgazdasági termékek számára közösségi vámkontingens
megnyitása céljából autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló 7/2005/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítését követően a
Közösség és Svájc megállapodott az Európai Közösség és
a Svájci Államszövetség között 1999. június 21-én létre-
jött és 2002. június 1-jén hatályba lépett, a mezőgazda-
sági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban (1)
(a továbbiakban: a megállapodás) meghatározott vámked-
vezmények kiigazításáról. A felek nevezetesen abban álla-
podtak meg, hogy módosítják a megállapodásnak a
kedvezményeket felsoroló 1. és 2. mellékletét annak érde-
kében, hogy a meglévő vámmentes közösségi vámkon-
tingenst kiterjesszék egy új termékre, a 0705 21 00 KN-
kód alá tartozó cikóriasalátára.

(2) Arra az időszakra, amíg a formai módosítás meg nem
történik, a Közösség és Svájc megállapodott a kiigazított
vámengedmények 2004. május 1-jétől, autonóm és átme-
neti alapon történő alkalmazásának elrendeléséről.

(3) Annak biztosítására, hogy a 0705 21 00 KN-kód alá
tartozó termékek 2004. május 1-jétől részesülhessenek
a vámkontingens által nyújtott előnyökből, az egyes,
Svájcból származó mezőgazdasági termékek számára
közösségi vámkontingens megnyitása céljából autonóm
és átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló, 2004.
december 13-i 7/2005/EK tanácsi rendelet (2) egy új, a
szóban forgó termékekre korlátozott autonóm közösségi

vámkontingens megnyitását írta elő egy átmeneti
időszakra.

(4) Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről
szóló megállapodással létrehozott mezőgazdasági vegyes
bizottság által elfogadott, a megállapodáshoz csatolt 1. és
2. mellékletnek az Európai Unió bővítését követően
történő kiigazításáról szóló, 2005. december 19-i
3/2005 határozattal (3) kiigazított megállapodás 2.
melléklete a 0705 21 00 KN-kód alá tartozó termékekre
is kiterjedő vámkontingenseket határoz meg.

(5) A megállapodás 2. mellékletében foglaltak végrehajtásáról
az egyes Svájcból származó mezőgazdasági termékekre
vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és azok keze-
léséről szóló 933/2002/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. október 31-i 1630/2006EK bizottsági ren-
delet (4) rendelkezik, amely 2006. szeptember 1-jétől
hatályos.

(6) Ezért a 7/2005/EK rendeletet ugyanezen időponttól
kezdődően hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 7/2005/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 17-én.
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