
A BIZOTTSÁG 1398/2007/EK RENDELETE

(2007. november 28.)

az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek,
egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó
behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet II., III.B. és VI. mellékletének

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes harmadik országokból származó textilter-
mékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megál-
lapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás
hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló,
1994. március 7-i 517/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 28. cikkére,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai,
másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizá-
ciós és társulási megállapodást 2007. október 15-én
aláírták. A kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcso-
latos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás 2008.
január 1-jén lép hatályba. Az ideiglenes megállapodás
lehetővé teszi, hogy átmenetileg a stabilizációs és társulási
megállapodás kereskedelmi rendelkezéseit alkalmazzák az
ideiglenes megállapodás megerősítéséig. Emiatt az ideig-
lenes megállapodás végrehajtásának időpontjától ki kell
venni a Montenegrói Köztársaságot az 517/94/EK ren-
delet alkalmazásának hatálya alól.

(2) Miután a volt Jugoszlávia valamennyi tagköztársaságát
kivették az 517/94/EK rendelet alkalmazásának hatálya

alól, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999.
június 10-i 1244. sz. határozata (2) szerinti Koszovó
maradt az egyetlen olyan terület a régióban, amelyre
textilkvóták vonatkoznak. Ennélfogva, továbbá a textil-
ipar hiánya miatt helyénvaló Koszovót is kivenni az
517/94/EK rendelet alkalmazásának hatálya alól, a
szóban forgó terület elleni bárminemű diszkrimináció
elkerülése érdekében.

(3) Ezért az 517/94/EK rendeletet ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az 517/94/EK rendelet 25. cikkével létrehozott, textilter-
mékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 517/94/EK rendelet II., III.B. és VI. melléklete helyébe az e
rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sétől számított hetedik napon lép hatályba.

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

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

Kelt Brüsszelben, 2007. november 28-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja

HU2007.11.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/5

(1) HL L 67., 1994.3.10., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel
(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2) E rendeletben a Koszovóra vonatkozó összes hivatkozás az UNSCR
1244 szerint értendő.



MELLÉKLET

Az 517/94/EK rendelet II., III.B. és VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett országok jegyzéke

Észak-Korea”

2. A III.B. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„III.B. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett éves közösségi keretmennyiségek”

3. A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

Passzív feldolgozási forgalom

A 4. cikkben említett éves közösségi keretek”

HUL 311/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.29.


