
A BIZOTTSÁG 218/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
62. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között
levélváltás formájában létrejött és a 2006/930/EK tanácsi
határozattal (2) jóváhagyott, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztár-
saság és a Szlovák Köztársaság engedményes listáin
szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közös-
séghez való csatlakozása során történő módosításáról
szóló megállapodás (3) vámkontingensek megnyitását
írja elő a borra vonatkozóan.

(2) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) egységes szerkezetbe
foglalta a vámáru-nyilatkozatok elfogadásának időrendi
sorrendje szerint igénybe veendő vámkontingensek keze-
lésének szabályait.

(3) A Közösség által a levélváltás formájában létrejött megál-
lapodás értelmében vállalt kötelezettségekkel össz-
hangban ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkal-
mazni.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A következő vámkontingensek megnyitására kerül sor a Közös-
ségbe behozott termékekre vonatkozóan:

a) 20 000 hl borra vonatkozó (erga omnes) vámkontingens
(vámtételszám: 2204 29 65 és 2204 29 75), a kontingensen
belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 8 EUR/hl (a kontin-
gens tételszáma: 09.0095),

b) 40 000 hl borra vonatkozó (erga omnes) vámkontingens
(vámtételszám: 2204 21 79 és 2204 21 80), a kontingensen
belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 10 EUR/hl (a
kontingens tételszáma: 09.0097).

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenseket a Bizottság kezeli a
2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével össz-
hangban.

3. cikk

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

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

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

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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