
A TANÁCS 1151/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek
megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes
mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan
autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és
kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség
igényeit a szóban forgó termékek tekintetében a lehető
legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. E célból
megfelelő mennyiségekre vonatkozóan új csökkentett
vagy nulla százalékos vámtételű közösségi kontingen-
seket kell nyitni anélkül, hogy ez a szóban forgó
termékek piacain zavart keltene.

(2) Egyes autonóm közösségi vámkontingensek mennyisége
nem elégséges a közösségi iparág jelenlegi kontingensidő-
szakra vonatkozó felhasználási igényét tekintve. Ennek
következtében ezeket a kontingensmennyiségeket emelni
kell.

(3) Ezért a 2505/96/EK rendeletet ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(4) Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai
Uniót létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Közös-
séget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parla-
mentek Európai Unión belüli szerepéről szóló jegyző-
könyv I.3. pontjában előírt sürgősséget kell alapul venni.

(5) mivel ezt a rendeletet 2005. július 1-től alkalmazni kell,
azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete 2005. július 1-jei hatállyal
kiegészül az e rendelet mellékletében szereplő kontingensekkel.

2. cikk

A 2005. január 1. és december 31. közötti időszakra megálla-
pított kontingensekre vonatkozóan a 2505/96/EK rendelet I.
mellékletében a 09.2626 vámkontingens mennyisége
1 600 000 egységben kerül meghatározásra.

3. 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, 2005. július 15-én.

a Tanács részéről
az elnök
I. LEWIS
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(1) HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 2243/2004/EK rende-
lettel (HL L 381., 2004.12.28., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

„ Rende-
lésszám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés A kontingens
mennyisége

A
kontin-
gens

vámtétele
%

A kontingens
alkalmazásának

ideje

09.2002 2928 00 90 30 Fenilhidrazin 300 tonna 0 2005.7.1–12.31.

09.2003 8543 89 95 63 Feszültségvezérelt frekvencia-
generátor, aktív és passzív
elemekből, nyomtatott áram-
körre ráerősítve, legfeljebb
30 × 30 mm külső méretű
házban

700 000 egység 0 2005.7.1–12.31.

09.2004 2926 10 00 10 Akrilnitril 40 000 tonna 0 2005.7.1–12.31.

09.2009 8504 90 11 30 Eltérítő tekercsek gyártásához
a) használt ferritmag a követ-
kező méretekben:

— a tetején mért belső
átmérő 48 mm és
magasság 42 mm,

— a tetején mért belső
átmérő 48 mm és
magasság 44 mm,

— a tetején mért belső
átmérő 49 mm és
magasság 42 mm,

— a tetején mért belső
átmérő 51 mm és
magasság 40 mm

650 000 egység 0 2005.7.1–12.31.

09.2018 2932 11 00 10 Tetrahidrofurán, összesen
legfeljebb 40 mg/liter tetra-
hidro-2-metilfurán- és tetra-
hidro-3-metilfurán-tarta-
lommal, α-4-hidroxibutil-ω-
hidroxipoli(oxitetrametilén)
gyártásához (a)

30 000 tonna 0 2005.7.1–12.31.

09.2026 2903 30 80 70 1,1,1,2 tetrafluoretán, hitelesí-
tett szagtalan gáz, amely
maximum

— 600 ppm tömegű
1,1,2,2-tetrafluoretán

— 2 ppm tömegű pentafluo-
retán

— 2 ppm tömegű klorodi-
fluormetán

— 2 ppm tömegű kloropen-
tafluoretán

— 2 ppm tömegű dikloro-
difluormetán

orvosi dózisadagoló inhalálók
hajtógázának gyártásához (a)

2 000 tonna 0 2005.7.1–12.31.
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Rende-
lésszám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés A kontingens
mennyisége

A
kontin-
gens

vámtétele
%

A kontingens
alkalmazásának

ideje

09.2028 8545 19 90 10 Szénrúd (szénelektróda) cink-
grafit elemek gyártásához (a)

400 000 000
egység

0 2005.7.1–12.31.

09.2030 2926 90 95 74 Klórtalonil 350 tonnes 0 2005.7.1–12.31.

09.2976 ex 8407 90 10 10 250 cm3 hengerűrtartalmat
meg nem haladó négyütemű
benzinmotorok a 8433 11
(a) alszám alá tartozó fűnyíró-
gépek vagy a 8433 20 10 (a)
alszám alá tartozó kaszáló-
gépek gyártásához

750 000
egység

0 2005.7.1.–
2006.6.30.

(a) Az előírt meghatározott célú felhasználás ellenőrzése a vonatkozó közösségi rendelkezések szerint történik.”
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