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

RENDELETEK
A TANÁCS 1217/2008/EK RENDELETE
(2008. december 8.)
az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletének a Zambiai Köztársaságnak a tárgyalásaikat már lezárt
régiók vagy államok listájára való felvétele céljából történő módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A Közösség és Zambia 2008. szeptember 30-án zárták le
a tárgyalásokat Zambia egyik piacra jutási ajánlatáról.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 133. cikkére,

(4)

Következésképpen az 1528/2007/EK rendelet 2. cikke (2)
bekezdésének figyelembevételével az I. mellékletet módo
sítani szükséges Zambia felvétele céljából.

(5)

Zambiának az 1528/2007/EK rendelet (2) hatálya alá való
felvétele figyelembevétele érdekében a Bizottság kellő
időben módosítja a 2006/2007., a 2007/2008. és a
2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek
és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati
termékek behozatalára és finomítására vonatkozó rész
letes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló,
2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendeletet, e
rendelet hatálybalépésének napjától,

tekintettel a Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

2007. november 28-án a Közösség lezárta a Seychelleszigetekkel, Zambiával és Zimbabwéval kötendő gazda
sági partnerségi megállapodás keretét létrehozó ideiglenes
megállapodásra (a továbbiakban: az ideiglenes gazdasági
partnerségi megállapodás) irányuló tárgyalásokat.

(2)

Mivel az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásra
irányuló tárgyalások 2007. november 28-i lezárásakor a
Közösség és Zambia nem állapodtak meg az egyik
zambiai piacra jutási ajánlatot illetően, nem lehetett
felvenni Zambiát a gazdasági partnerségi megállapodá
sokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megál
lapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és
csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának
egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabá
lyozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i
1528/2007/EK tanácsi rendelet (1) I. mellékletébe.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a „Zambiai
Köztársaság” bejegyzést az „Ugandai Köztársaság” és a
„Zimbabwei Köztársaság” bejegyzés közé be kell illeszteni.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.
a Tanács részéről
az elnök
B. KOUCHNER
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