
A BIZOTTSÁG 93/2008/EK RENDELETE

(2008. január 31.)

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

vonatkozó 2008. évi vámmentesség ideiglenes felfüggesztésének visszavonásáról

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) A szerződő felek közötti kereskedelmi szabályokat egyes
mezőgazdasági, illetve feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozóan az Európai Gazdasági Közösség
és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereske-
delmi megállapodás 2. jegyzőkönyve (3) és az EGT-megál-
lapodás 3. jegyzőkönyve (4) határozza meg.

(2) Az EGT-megállapodásnak az EGT Vegyes Bizottság
138/2004 határozatával módosított 3. jegyzőkönyve (5)
nullaszázalékos vámtételt ír elő a 2202 10 00 KN-kód
alá tartozó egyes, hozzáadott cukrot vagy más édesítőa-
nyagot tartalmazó vagy ízesített vizekre, 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 létre-
jött megállapodás (6) (a továbbiakban: a megállapodás)
ideiglenesen felfüggesztette a kérdéses vizekre és egyéb

italokra vonatkozó nullaszázalékos vámtételt Norvégia
esetében. A megállapodás kölcsönösen elfogadott jegyző-
könyvének IV. pontja alapján a Norvégiából származó,
2202 10 00 és ex 2202 90 10 KN-kód alá tartozó
árucikkek vámmentes importja – elvileg – csak a nulla-
százalékos vámtételű vámkontingens határain belül enge-
délyezhető; a kiosztott kontingensen kívüli importra
vámot kell fizetni.

(4) A Bizottság rendelkezésére bocsátott statisztikák szerint a
szóban forgó termékekre az 1798/2006/EK bizottsági
rendelettel (7) 2007-re vonatkozóan megnyitott éves
vámkontingens 2007. október 31-ig nem merült ki. A
kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv IV. pontja szerint a
kérdéses termékeknek korlátlan vámmentes bejutást kell
biztosítani a Közösségbe 2008. január 1-jétől 2008.
december 31-ig.

(5) Ezért vissza kell vonni a vámmentesség 2. jegyzőkönyv
szerinti időszakos felfüggesztését.

(6) Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldol-
gozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonat-
kozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbi-
zottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) 2008. január 1-jétől december 31-ig visszavonásra kerül
a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyve
szerint alkalmazott vámmentesség felfüggesztése az alábbiak
esetében: a 2202 10 00 KN-kód alá sorolt áruk (víz, beleértve
a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet
is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve) és
az ex 2202 90 10 KN-kód alá sorolt áruk (más, cukrot (szacha-
rózt vagy invertcukrot) tartalmazó alkoholmentes ital).

(2) Az (1) bekezdésben említett árucikkekre kölcsönösen
alkalmazandó származási szabályok megfelelnek az Európai
Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú
szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében előír-
taknak.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik 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, 2008. január 31-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN
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