
A BIZOTTSÁG 880/2007/EK RENDELETE

(2007. július 25.)

a gabonaágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitásáról és
kezeléséről szóló 2133/2001/EK rendeletnek a 2309 90 KN-kód alá tartozó, az állati

takarmányozásra használt készítmények tekintetében való módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV.
cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárása-
ként létrejött megállapodás megkötéséről szóló 2007. február
22-i 2007/444/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak
2. cikkére,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és
különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Közösség és Kanada kormánya között a
GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott
tárgyalások lezárásaként 1994-ben létrejött megállapodás
végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenk-
latúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és
kiegészítéséről szóló, 2007. február 22-i 733/2007/EK

tanácsi rendelet (3) naptári évenként, 7 %-os behozatali
értékvám kivetése mellett, vámkontingens megnyitását
írja elő a 2309 90-es KN-kód alá tartozó, állati takarmá-
nyozásra használt készítményekre 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 rendeletben (4) gyűjtötték egybe
a vámáru-nyilatkozatok keltezése szerinti időrendben
történő felhasználásra szánt vámkontingensekre és a
kedvezményes elbánásban részesülő árubehozatalok felü-
gyeletére alkalmazandó kezelési szabályokat. A hasonló
vámkontingensek kezelésével való összhang érdekében
ezen új vámkontingens kezelését bele kell foglalni az
érintett jogszabályba.

(3) Ezért a 2133/2001/EK bizottsági rendeletet (5) ennek
megfelelően módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2133/2001/EK rendelet II. melléklete a következő sorral egészül ki:

„09.0070 2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99

Állati takarmányozásra használt
készítmények

2 700 7 % ad
valorem

Összes harmadik
ország (erga
omnes)”
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(3) HL L 169., 2007.6.29., 1. o.
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2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 25-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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