
A BIZOTTSÁG 1046/2005/EK RENDELETE

(2005. július 4.)

a Bolgár Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek
formájában megjelenő engedmények tekintetében a 2003/286/EK tanácsi határozat alkalmazásának
részletes szabályairól, valamint a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló 958/2003/EK rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagál-
lamai, valamint másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kereskedelmi vonat-
kozásainak a felek közötti új kölcsönös mezőgazdasági enged-
ményekről folyó tárgyalások eredményei figyelembevételével
történő kiigazításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló,
2003. április 8-i 2003/286/EK tanácsi határozatra (1) és külö-
nösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására
való figyelemmel az egyrészről az Európai Közösségek és azok
tagállamai, valamint másrészről a Bolgár Köztársaság közötti
társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt
újabb jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 2005. április 18-i
2005/430/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2.
cikkére,

mivel:

(1) A 2003/286/EK határozattal összhangban a Közösség a
Bulgáriából származó búzára, kétszeres- és búzagluténre,
valamint kukoricára nulla vámtételű behozatali vámkon-
tingenseket állapított meg. A 2003/2004 gazdasági évre
e mennyiség 250 000 tonna, illetve 80 000 tonna volt. A

958/2003/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a
vámkontingensek kezelésére vonatkozó részletes szabá-
lyokat.

(2) A 2005/430/EK határozattal összhangban a Közösség
2005. július 1-jei kezdettel 352 000 tonnára emeli a
Bulgáriából származó búzára, kétszeres- és búzagluténre,
valamint kukoricára érvényes nulla vámtételű behozatali
vámkontingens mennyiségét évi 32 000 tonnás növek-
ménnyel. A 958/2003/EK rendelet I. mellékletét e növek-
ményre való tekintettel ki kell igazítani.

(3) Ebből következően szükséges a 958/2003/EK rendelet
módosítása.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 958/2003/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellék-
letének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 4-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2005.7.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 172/79

(1) HL L 102., 2003.4.24., 60. o.
(2) HL L 155., 2005.6.17., 1. o.

(3) HL L 136., 2003.6.4., 3. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, Bulgáriából származó termékek listája

KN-kód Kvóta
sorszáma Megnevezés Vámtétel

Éves mennyiség 2005.
július 1-jétől 2006. június
30-ig és az azt követő

években
(tonnában)

Éves növekmény 2006.
július 1-jétől
(tonnában)

1001 09.4676 búza és
kétszeresglutén

mentes 352 000 32 000

1109 00 00 búzaglutén

1005 90 00
1005 10 90

09.4677 kukorica mentes 96 000 8 000”

HUL 172/80 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.5.


