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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 728/2007/EK RENDELETE

(2007. június 25.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek
megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 1996. december 20-án elfogadta a 2505/96/EK
rendeletet (1). Az azokra a termékekre vonatkozó közös-
ségi keresletet, amelyekre a rendelet alkalmazandó, a
lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. E
célból megfelelő mennyiségekre vonatkozóan nulla
vámtételű új közösségi vámkontingenseket kell nyitni
anélkül, hogy ez a szóban forgó termékek piacait megza-
varná.

(2) Két autonóm közösségi vámkontingens esetében a
kontingensek mennyisége nem elegendő a közösségi
gazdasági ágazat igényeinek kielégítéséhez. Következés-
képpen növelni kell ezeket a kontingensmennyiségeket.

(3) A Közösségnek már nem érdeke, hogy 2007. július 1-
jétől továbbra is közösségi vámkontingenseket nyújtson
olyan termékre, melyre vonatkozóan az említett
időpontig felfüggesztették a vámokat. A szóban forgó
terméket tehát törölni kell a 2505/96/EK rendelet I.
mellékletében szereplő táblázatból.

(4) A 2505/96/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(5) Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai
Uniót létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Közös-
séget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parla-
mentek Európai Unión belüli szerepéről szóló jegyző-
könyv I.3. pontjában előírt sürgősség esetét kell alapul
venni.

(6) Tekintettel arra, hogy ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől
kell alkalmazni, ennek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete ezennel a következőképpen
módosul:

1. az e rendelet I. mellékletében meghatározott termékekre
vonatkozó vámkontingenseket be kell illeszteni;

2. a 09.2603, 09.2727 és 09.2977 tételszámú vámkontingens-
ekre vonatkozó sorok helyébe az e rendelet II. mellékletében
szereplő sorok lépnek;

3. a 09.2970 tételszámú vámkontingenst törölni kell.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.
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(1) HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 2014/2006/EK rende-
lettel (HL L 384., 2006.12.29., 20. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről
az elnök

A. SCHAVAN

HUL 166/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.28.



I. MELLÉKLET

Tételszám KN-kód TARIC Leírás Kontingensidőszak Kontingens-
mennyiség

Kontin-
gens-
vám-
tétel

09.2907 ex 3824 90 98 86 Fa- vagy szójaolajból nyert
növényi szterinek, amelyek

— legalább 75 tömegszáza-
lékban szterineket, és

— legfeljebb 25 tömegszáza-
lékban sztanolokat tartal-
maznak,

sztanol észter nyersanyagaként
való használatra (1)

2007.7.1.–12.31. 4 000 tonna 0 %

09.2908 ex 3804 00 90 10 Nátrium-lignoszulfonát 2007.7.1.–12.31. 28 000 tonna 0 %

09.2977 2926 10 00 Akrilnitril 2007.7.1.–12.31. 35 000 tonna 0 %

(1) Az ezen alszám alá történő besorolás feltétele a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek teljesülése (lásd a
2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. cikkét – HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

II. MELLÉKLET

Tételszám KN-kód TARIC Leírás Kontingensidőszak Kontingensmeny-
nyiség

Kontin-
gensvám-

tétel

09.2603 ex 2930 90 85 (*) 79 (*) Bisz(3-trietoxiszililpropil)
tetraszulfid

2007.1.1.–12.31. 4 500 tonna 0 %

09.2727 ex 3902 90 90 93 Szintetikus poli-alfa-olefin,
100 °C-on legalább
38 × 10–6 m2s–1 (38 centi-
stokes) viszkozitással az
ASTM D 445 módszerrel
mérve

2007.1.1.–12.31. 16 000 tonna 0 %

09.2977 2926 10 00 Akrilnitril 2007.1.1.–6.30. 35 000 tonna 0 %

(*) A KN- és TARIC-kódot 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.
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