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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1436/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 31.)

egyes trópusi halászati termékek autonóm közös vámtételeinek átmeneti csökkentéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelet (1) megállapítja a Közös Vámta-
rifát.

(2) A Közösség egyes trópusi halászati termékek jelentős
fogyasztója. Szükségletei kielégítése érdekében e termék-
ekből nagymennyiségű behozatalra szorul. A kereske-
delmi forgalom zavartalanságának biztosítása céljából a
Közösség érdekében áll az e termékek behozatalát érintő
közös vámtételek átmeneti csökkentése.

(3) 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.

(4) Mivel ezt a rendeletet 2005. augusztus 1-jétől alkalmazni
kell, azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közös Vámtarifa 2658/87/EGK rendeletben tartalmazott
autonóm vámtételei az e rendelet mellékletében felsorolt
termékek tekintetében a mellékletben megadott vámtételértékre
csökkennek.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2005. augusztus 1-jétől 2005. december 31-ig
kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 31-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW

HU2005.9.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/1

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel
(HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 2005. augusztus 1. és 2005. december 31. között csökkentett közös autonóm vámtarifa hatálya alá tartozó termékek

KN-kód Árumegnevezés Vámtétel

3. árucsoport Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Rák és rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében
tartósítva; rák és rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva,
szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara,
és labdacs (pellet) rák és rákféléből

Garnélarák és fűrészes garnélarák

0306 13 50 A Penaeus nemhez tartozó garnélarák 4,2

0306 13 80 Más 4,2

16. árucsoport Húsból, halból vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból
készült termékek

Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat

Garnélarák és fűrészes garnélarák

1605 20 10 Légmentes csomagolásban 7,0

Más

1605 20 91 Legfeljebb 2 kg nettó tömegű kiszerelésben 7,0
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