Rådets förordning 2007/2000

Artikel 1 — Förmånsordningar
1. Utan att det påverkar tillämpningen av de speciella bestämmelserna i artikel 4 får
produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina eller i Serbiens eller Kosovos tullområde,
andra än de under nummer 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701,
1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, importeras till gemenskapen utan kvantitativa
begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och med befrielse från tullar och
avgifter med motsvarande verkan.
2. Produkter med ursprung i Albanien, Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien eller Montenegro ska även fortsättningsvis omfattas av bestämmelserna i denna
förordning när så anges eller av åtgärder som anges i denna förordning och som är mer
gynnsamma än de handelsmedgivanden som fastställts inom ramen för de bilaterala avtalen
mellan Europeiska gemenskaperna och dessa länder.
3. Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen
med ursprung i Bosnien och Hercegovina, eller i Serbiens eller Kosovos tullområde ska
omfattas av medgivandena i artikel 4. Förordning 407/2008.

Artikel 2 — Villkor för rätten till handelsförmåner
1. Rätten att omfattas av de handelsförmåner som införs genom artikel 1 skall vara beroende
av följande villkor:
a) Iakttagande av definitionen av begreppet ursprungsprodukter i avdelning IV kapitel 2
avsnitt 2 i förordning (EEG) nr 2454/93.
b) De länder och territorier som nämns i artikel 1 skall avstå från att införa nya tullar eller
avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med
motsvarande verkan för import med ursprung i gemenskapen och också avstå från att höja
nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner från och med den dag då denna
förordning träder i kraft.
c) Förmånstagarna skall delta i ett effektivt administrativt samarbete med gemenskapen i
syfte att förhindra alla former av bedrägeri.
2. Rätten att omfattas av de handelsförmåner som införs genom artikel 1 skall också vara
beroende av beredvilligheten hos de länder som omfattas av förmånerna att genomföra
konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete med andra länder som omfattas av
EU:s stabiliserings- och associeringsprocess, särskilt genom att upprätta frihandelsområden i
enlighet med artikel XXIV i GATT 1994 och andra relevanta WTO-bestämmelser.
Om dessa villkor inte respekteras får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag av
kommissionen, besluta om lämpliga åtgärder. Förordning 2487/2001.
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Artikel 3 — Begränsade medgivanden för vissa textilprodukter
Artikeln har upphört att gälla enligt förordning 407/2008.

Artikel 4 — Jordbruksprodukter – tullkvoter
1. De tullar som är tillämpliga på import till gemenskapen av i bilaga 1 angivna
fiskeriprodukter och angivet vin med ursprung i de länder och territorier som anges i artikel 1
skall tillfälligt upphävas under de tidsperioder, vid de nivåer, inom gränserna för de
gemenskapstullkvoter och i enlighet med de villkor som anges för var och en av produkterna
och ursprungsländerna i den bilagan. Förordning 2487/2001.
2. Tullsatsen för import till gemenskapen av ”baby-beef”-produkter enligt definitionen i bilaga
II med ursprung i de länder och territorier som avses i artikel 1.1 skall, inom ramen för en
årlig tullkvot på 11 475 ton uttryckt i slaktvikt, uppgå till 20 % av den värdetull och 20 % av
den särskilda tull som anges i Gemensamma tulltaxan. Den årliga tullkvoten på 11 475 ton
skall fördelas mellan förmånsländerna enligt följande:
a) 1 500 ton (slaktvikt) för ”baby-beef”-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.
b) punkten har upphört att gälla enligt förordning 2487/2001.
c) punken har upphört att gälla enligt förordning 2487/2001.
d) 9 175 ton (slaktvikt) för ”baby-beef”-produkter med ursprung i Serbiens eller Kosovos
tullområd. Förordning 407/2008.
Import till gemenskapen av ”baby-beef”-produkter enligt definitionen i bilaga II med
ursprung i Albanien skall inte omfattas av ett tullmedgivande.
Alla importansökningar inom ramen för dessa kvoter skall åtföljas av ett av de behöriga
myndigheterna i exportlandet utfärdat äkthetsintyg, av vilket framgår att varan har sitt
ursprung i landet eller territoriet i fråga samt att den överensstämmer med definitionen i
bilaga II. Detta intyg skall utformas av kommissionen i enlighet med det förfarande som
anges i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för nötkött. Förordning 1946/2005.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning, särskilt
artikel 12, kan kommissionen med hänsyn till att jordbruks- och fiskerimarknaderna är
särskilt känsliga vidta lämpliga åtgärder i enlighet med den behöriga förvaltningskommitténs
regler, om importen av jordbruks- och fiskeriprodukter orsakar allvarliga störningar på
gemenskapens marknader och regleringsmekanismerna för dessa marknader.
4. Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen
med ursprung i Bosnien och Hercegovina samt i Serbiens eller Kosovos tullområde ska vara
befriad från tull inom följande årliga tullkvoter:
a) 12 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.
b) 180 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Serbiens eller Kosovos
tullområde. Förordning 407/2008.

Artikel 5
Artikeln har upphört att gälla enligt förordning 2563/2000.
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Artikel 6 — Genomförande av tullkvoter för ”baby-beef” och socker
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning 374/2005.
Tillämpningsföreskrifter för tullkvoten för ”baby-beef”-produkter skall fastställas av
kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43 i förordning (EG) nr
1254/1999.
Tillämpningsföreskrifter för tullkvoten för sockerprodukter under nummer 1701 och 1702
skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i förordning (EG) nr
1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för
socker. Förordning 374/2005.
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