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I
(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 728/2007
ze dne 25. června 2007,
kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství
pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
kolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám
o založení Evropských společenství.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 26 uvedené smlouvy,
(6)

s ohledem na návrh Komise,

Vzhledem k tomu, že toto nařízení má být použitelné
ode dne 1. července 2007, mělo by okamžitě vstoupit
v platnost,

vzhledem k těmto důvodům:
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(1)

Dne 20. prosince 1996 přijala Rada nařízení (ES) č.
2505/96 (1). Poptávce po produktech ve Společenství,
na něž se vztahuje uvedené nařízení, je třeba vyhovět
za co nejpříznivějších podmínek. Proto je třeba otevřít
nové celní kvóty Společenství s nulovými celními
sazbami pro odpovídající objemy, aniž by se narušily
trhy s těmito produkty.

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se mění takto:

1) Vkládají se celní kvóty pro produkty uvedené v příloze
I tohoto nařízení.
(2)

(3)

(4)

(5)

Objemy kvót pro dvě autonomní celní kvóty Společenství nestačí pokrýt potřeby průmyslu Společenství.
V důsledku toho je třeba tyto objemy zvýšit.

Od 1. července 2007 již není v zájmu Společenství
pokračovat v poskytování celních kvót Společenství pro
jeden produkt, který až do uvedeného data využíval
pozastavení cel. Dotčený produkt musí tedy být vyňat
z tabulky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96.

Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

S ohledem na hospodářský význam tohoto nařízení je
třeba se opřít o naléhavé důvody podle bodu I. 3 Proto-

(1) Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2014/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 20).

2) Řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2603, 09.2727
a 09.2977 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto
nařízení.

3) Řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2970 se
zrušuje.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je použitelné od 1. července 2007.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Lucemburku dne 25. června 2007.
Za Radu
předsedkyně
A. SCHAVAN
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PŘÍLOHA I

Pořadové
číslo

09.2907

Kód KN

Třídění
TARIC

ex 3824 90 98

86

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Celní
sazba
v rámci
kvóty

Rostlinné steroly získané ze
dřeva nebo sójového oleje obsahující:

1.7.–31.12.2007

4 000 tun

0%

Lignosulfonát sodný

1.7.–31.12.2007

28 000 tun

0%

Akrylonitril

1.7.–31.12.2007

35 000 tun

0%

— 75 % hmotnostních nebo více
sterolů,
— maximálně 25 % hmotnostních stanolů,
používané jako suroviny pro
ester stanolu (1)
09.2908

ex 3804 00 90

09.2977

2926 10 00

10

(1) Propuštění pod tímto zařazením je podmíněno splněním podmínek uvedených v příslušných opatřeních Společenství (články 291 až
300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1), v platném znění).

PŘÍLOHA II

Pořadové
číslo

Kód KN

Třídění
TARIC

09.2603

ex 2930 90 85 (*)

79 (*)

09.2727

ex 3902 90 90

09.2977

2926 10 00

93

Kvótové období

Objem kvóty

Celní
sazba
v rámci
kvóty

Bis(3-triethoxysilylpropyl)
tetrasulfid

1.1.–31.12.2007

4 500 tun

0%

Syntetický
polyalfaolefin
s
viskozitou
nejméně
38 × 10–6 m2s–1 (38 centistokes) při 100 °C, měřeno
podle ASTM D 445

1.1.–31.12.2007

16 000 tun

0%

Akrylonitril

1.1.–30.6.2007

35 000 tun

0%

Popis zboží

(*) Kódy KN a TARIC použitelné od 1. července 2007.

