
A BIZOTTSÁG 1795/2006/EK RENDELETE

(2006. december 6.)

a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával
előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára

vonatkozó 2007. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított
egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról
szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az
Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti
kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére
vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi
határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság
közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás
2. jegyzőkönyve (3), és az EGT-megállapodás 3. jegyző-
könyve (4) megállapítja a Szerződő Felek közötti kereske-
delmi szabályokat egyes mezőgazdasági, illetve feldolgo-
zott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan.

(2) Az EGT-megállapodásnak az EGT-Vegyesbizottság
138/2004 határozatával (5) módosított 3. jegyzőkönyve
nulla százalékos vámtételt ír elő a 2202 10 00 KN-kód
alá tartozó egyes vizekre, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával vagy ízesítve, és az ex 2202 90 10 KN-kód
alá tartozó egyes más, cukrot tartalmazó alkoholmentes
italokra.

(3) A 2004/859/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, az
Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az
Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság
közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás
2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában
létrejött megállapodás (6), (a továbbiakban: a megálla-
podás) a kérdéses vizekre és egyéb italokra vonatkozó

nulla százalékos vámtételt Norvégia számára ideiglenesen
felfüggesztette. A megállapodás kölcsönösen elfogadott
jegyzőkönyvének IV. pontja alapján a Norvégiából szár-
mazó, 2202 10 00 és ex 2202 90 10 KN-kód alá tartozó
árucikkek vámmentes importja csak a nulla százalékos
vámtételű vámkontingens határain belül engedélyezhető;
a kiosztott kontingensen kívüli importokra vámot kell
fizetni.

(4) Az üdítőitalokra vonatkozó 2007. évi vámkontingenst
meg kell nyitni. A Bizottság rendelkezésére bocsátott
statisztikák szerint a 2028/2005/EK bizottsági rende-
lettel (7) a szóban forgó termékekre megnyitott 2006.
évi éves kontingens 2006. október 31-én kimerült. A
megállapodás kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvének
IV. pontja alapján a 2007-re vonatkozó vámkontingenst
ezért 10 %-kal meg kell növelni.

(5) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (8) megállapítja a
vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat.
Helyénvaló előírni, hogy az ezzel a rendelettel megnyitott
vámkontingenst ezeknek a szabályoknak megfelelően
kezeljék.

(6) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Szerződés I. mellékletben fel nem sorolt, feldol-
gozott termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális
kérdések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) 2007. január 1-től december 31-ig nyitva van a mellék-
letben előírt közösségi vámkontingens a Norvégiából származó,
mellékletben felsorolt termékekre, az ott meghatározott feltéte-
lekkel.

(2) A mellékletben meghatározott árucikkekre kölcsönösen
alkalmazandó származási szabályok megfelelnek az Európai
Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú
szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében előír-
taknak.

(3) A kontingens terjedelmén felül importált mennyiségekre
0,047 EUR/liter preferenciális vámtételt alkalmaznak.
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(1) HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rende-
lettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 370., 2004.12.17., 70. o.
(3) HL L 171., 1973.6.27., 1. o.
(4) HL L 22., 2002.1.24., 37. o.
(5) HL L 342., 2004.11.18., 30. o.
(6) HL L 370., 2004.12.17., 72. o.

(7) HL L 327., 2005.12.14., 7. o.
(8) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel

(HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.



2. cikk

A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett közösségi vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a.,
308b. és 308c. cikkének megfelelően kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. december 6-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET

Norvégiából származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámkontingens

Tételszám KN-kód Termékmegnevezés Éves kontingens
2007-re

A kontingens kere-
tében alkalmazandó

vámtétel

A kontingenskeretén
kívül alkalmazandó

vámtétel

2202 10 00 Víz, beleértve a természetes
vagy mesterséges ásvány-
vizet és szénsavas vizet is,
cukor vagy más édesítőa-
nyag hozzáadásával vagy
ízesítve

17,303 millió
liter

Mentesülés 0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10 Más, cukrot (szacharózt
vagy invertcukrot) tartal-
mazó alkoholmentes ital
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