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A BIZOTTSÁG 1387/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2014. november 14.)
a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodá
sokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának
egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK
tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban
meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó
termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az EU vám- és kvótamentes behozatali rendszere alá tartozó kedvezményezett országok listáját az 1528/2007/EK
rendelet I. melléklete állapítja meg.

(2)

Kenya nem tette meg az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásának megerősítéséhez szükséges lépéseket,
aminek következtében az 1528/2007/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése és különösen annak b) pontja értel
mében, az 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően 2014. október 1-jétől kezdve
nem tartozik az 1528/2007/EK rendelet által engedélyezett piacrajutási szabályozás hatálya alá.

(3)

Kenya, valamint az Európai Unió és tagállamai azonban 2014. október 16-án lezárták a gazdasági partnerségi
megállapodásra irányuló tárgyalásokat.

(4)

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1528/2007/EK rendelet 24a. cikkének megfelelően a rendelet
I. mellékletének módosítására vonatkozóan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy kiegészítse
azt az AKCS-államok csoportjába tartozó azon régiókkal vagy államokkal, amelyek lezárták tárgyalásaikat egy, az
Unió és az adott régió vagy állam közötti, a GATT 1994 XXIV. cikkében meghatározott követelményeknek megfe
lelő megállapodásról.

(5)

E rendelet alkalmazásának kezdetétől az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletének Kenyával történő kiegészítésére
az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése és különösen annak b) pontja szerinti feltételek alkalmazandók,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1528/2007/EK rendelet I. melléklete a következő országgal egészül ki:
„KENYAI KÖZTÁRSASÁG”.
(1) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 527/2013/EU rendelete az 1528/2007/EK tanácsi rendelet több országnak a tárgya
lásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 59. o.).
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. november 14-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

