
A BIZOTTSÁG 1460/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 8.)

a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az Algériából származó egyes termékek közösségi
vámkontingensei és referenciamennyiségei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes földközi-tengeri országokkal kötött megál-
lapodások alapján preferenciális elbánásban részesíthető
termékek közösségi vámkontingenseinek és referenciamennyisé-
geinek kezelésével kapcsolatos rendelkezésekről és az
1981/94/EK és a 934/95/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről szóló, 2001. április 9-i 747/2001/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1) 2005. július 18-i határozatával (2) a Tanács jóváhagyta az
euro-mediterrán megállapodást, amely egyrészről az
Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai
Demokratikus és Népi Köztársaság között társulást hoz
létre.

(2) Ez a megállapodás egyes, Algériából származó termékek
számára vámkedvezményeket állapít meg, amelyek a
közösségi vámkontingensek határain és a referenciameny-
nyiségek keretén belül alkalmazandók.

(3) A vámkontingensek és a referenciamennyiségek beveze-
tése érdekében szükséges a 747/2001/EK rendelet módo-
sítása.

(4) Az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a borágazati
termékekre vonatkozóan harmadik országokkal folytatott
kereskedelem tekintetében történő végrehajtására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001.
április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendelet (3) hatályon
kívül helyezte a bor, a szőlőlé és a szőlőmust behozata-
lához szükséges tanúsítványról és analitikai bizonylatról
szóló, 1985. december 18-i 3590/85/EGK bizott-
sági rendeletet (4), a 747/2001/EK rendeletben a
3590/85/EGK rendeletre való hivatkozást az egyértel-
műség kedvéért a 883/2001/EK rendeletre való új hivat-
kozással kell helyettesíteni.

(5) 2005-re az új vámkontingensek mennyiségeit a megálla-
podásban meghatározott alapmennyiségekkel, illetve a
megállapodás hatálybalépése előtt eltelt időszakkal résza-
rányosan kell kiszámítani.

(6) 2005-re a 747/2001/EK rendeletben az Algériából szár-
mazó borokra vonatkozóan már meglévő két vámkon-
tingens kezelésének megkönnyítése érdekében az e
vámkontingensek keretében behozott mennyiségeket a
747/2001/EK rendelet szerinti megfelelő vámkontingen-
sekre kell terhelni a jelen rendeletben foglalt módosítá-
soknak megfelelően.

(7) Mivel a megállapodás 2005. szeptember 1-jétől alkalma-
zandó, e rendeletet ugyanezen naptól kezdődően kell
alkalmazni.

(8) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 747/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Vámkontingensek igénybevételére vonatkozó különleges
feltételek egyes borok esetén

Az I–III. mellékletben a 09.1001, 09.1107 és 09.1205
rendelésszám alatt említett közösségi vámkontingensek
igénybevételéhez a borokat vagy a megfelelő algériai,
marokkói vagy tunéziai hatóság által a XII. mellékletben
megállapított mintának megfelelően kibocsátott eredetmegje-
lölésnek vagy a 883/2001/EK rendelet 32. cikke (2) bekez-
désének megfelelő megjegyzésekkel ellátott VI 1 okmánynak
vagy VI 2 kivonatnak kell kísérnie.”

2. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
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(1) HL L 109., 2001.4.19., 2. o. A legutóbb az 503/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 83., 2005.4.1., 13. o.) módosított rendelet.

(2) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
(3) HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb a 908/2004/EK bizottsági

rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 343., 1985.12.20., 20. o.



2. cikk

2005-re a közösségi vámkontingensek mennyiségeit, amelyekre
vonatkozóan a kontingensidőszak az egyrészről az Európai
Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus
és Népi Köztársaság között társulást létrehozó euro-mediterrán
megállapodás hatálybalépésének napja előtt kezdődik – kivéve a
09.1001 és a 09.1003 rendelésszám alá tartozó borok vámkon-
tingenseinek mennyiségeit – az e nap előtt eltelt idővel résza-
rányosan csökkenteni kell.

3. cikk

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

A rendeletet 2005. szeptember 1-jétől kezdődően kell alkal-
mazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ALGÉRIA

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályoktól eltérően az árumegnevezés megfogalmazása
csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet tekintetében a preferenciális rendszert az e rendelet elfoga-
dásakor érvényes KN-kódok határozzák meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az
ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

A. RÉSZ

Vámkontingensek

Rende-
lészám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés A kontingens
alkalmazási ideje

A kontingens
mennyisége
(nettó tömeg
tonnában)

A kontingens vámtétele

09.1002 0409 00 00 Természetes méz 1.1. és 12.31.
között

100 mentes

09.1004 0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára
szolgáló vágott virág és bimbó frissen,
szárítva, fehérítve, festve, impregnálva
vagy másképpen kikészítve

1.1. és 12.31.
között

100 mentes

09.1005 0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára
szolgáló lombozat, ág és más növényi
rész, virág vagy bimbó nélkül és fű,
moha, zuzmó, mindezek frissen,
szárítva, fehérítve, festve, impregnálva
vagy más módon kikészítve

1.1. és 12.31.
között

100 mentes

09.1006 ex 0701 90 50 Újburgonya frissen vagy hűtve 1.1 és 3.31.
között

5 000 mentes

09.1007 0809 10 00 Kajszibarack frissen 1.1. és 12.31.
között

1 000 mentes (1)

09.1008 0810 10 00 Földieper frissen 11.1. és 3.31.
között

500 mentes

09.1009 1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva

1.1. és 12.31.
között

1 000 mentes

1510 00 Kizárólag olívabogyóból nyert más
olaj és frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva, beleértve az
1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy
ezek frakcióival készült keverékeket is

09.1010 ex 1512 19 90 10 Finomított napraforgómag-olaj 1.1. és 12.31.
között

25 000 mentes

09.1011 2002 10 10 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, hámozva

1.1. és 12.31.
között

300 mentes

09.1012 2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, egész vagy
darabolt kivételével, 12 tömegszáza-
léknál nem kevesebb szárazanyag-
tartalommal

1.1. és 12.31.
között

300 mentes

09.1013 2009 50 Paradicsomlé 1.1. és 12.31.
között

200 mentes
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Rende-
lészám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés A kontingens
alkalmazási ideje

A kontingens
mennyisége
(nettó tömeg
tonnában)

A kontingens vámtétele

09.1014 ex 2009 80 35 40, 91 Kajszibaracklé 1.1. és 12.31.
között

200 mentes (1)
ex 2009 80 38 93, 97
ex 2009 80 79 40, 80
ex 2009 80 86 50, 80
ex 2009 80 89 50, 80
ex 2009 80 99 15, 92

09.1001 ex 2204 21 79 71 A következő eredetmegjelölések egyi-
kével ellátott borok: Aïn Bessem-
Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar,
Dahra, Coteaux de Mascara, Monts
du Tessalah, Coteaux de Tlemcen,
amelyek tényleges alkoholtartalma
legfeljebb 15 térfogatszázalék, legfel-
jebb 2 literes tartályban (palackban)

1.1. és 12.31.
között

224 000 hl mentes
ex 2204 21 80 71
ex 2204 21 84 51
ex 2204 21 85 71

09.1003 2204 10 19
2204 10 99

Más pezsgőbor 1.1. és 12.31.
között

224 000 hl mentes

2204 21 10
2204 21 79

Más bor friss szőlőből

ex 2204 21 80 71
79
80

2204 21 84

ex 2204 21 85 71
79
80

ex 2204 21 94 20

ex 2204 21 98 20

ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65

10

ex 2204 29 75
2204 29 83

10

ex 2204 29 84 20

ex 2204 29 94 20

ex 2204 29 98 20

ex 2204 29 99 10

(1) A mentesség csak az értékvámra (ad valorem) alkalmazandó.
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B. RÉSZ

Referenciamennyiségek

Rende-
lészám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés
A referenciameny-
nyiség alkalmazási

ideje

A referencia-
mennyiség

(nettó tömeg
tonnában)

A referenciamennyiség
vámtétele

18.0410 0704 10 00 Karfiol és brokkoli, frissen vagy hűtve 1.1 és 4.14.
között és 12.1.
és 12.31. között

1 000 mentes

0704 20 00 Kelbimbó, frissen vagy hűtve 1.1. és 12.31.
között

0704 90 Más káposzta, karalábé, kelkáposzta és
élelmezési célra alkalmas hasonló
káposztaféle frissen vagy hűtve

1.1. és 12.31.
között

18.0420 0709 52 00 Szarvasgomba, frissen vagy hűtve 1.1. és 12.31.
között

100 mentes

18.0430 ex 2005 10 00 10
20
40

Homogenizált spárga, sárgarépa és
zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav
nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0440 ex 2005 10 00 30
80

Más homogenizált zöldség, ecet vagy
ecetsav nélkül elkészítve vagy tartó-
sítva, nem fagyasztva, kivéve a spárgát,
sárgarépát és zöldségkeverékeket

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0450 2005 51 00 Bab kifejtve, ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0460 2005 60 00 Spárga, ecet vagy ecetsav nélkül elké-
szítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0470 2005 90 50 Articsóka, ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0480 2005 90 60 Sárgarépa, ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0490 2005 90 70 Zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav
nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0500 2005 90 80 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0510 2007 91 90 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé),
gyümölcsíz, püré vagy krém, citrusfé-
lékből főzéssel készítve, 13 tömegszá-
zalékot nem meghaladó cukortarta-
lommal, kivéve a homogenizált készít-
ményeket

1.1. és 12.31.
között

200 mentes
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Rende-
lészám KN-kód TARIC-

alszám Árumegnevezés
A referenciameny-
nyiség alkalmazási

ideje

A referencia-
mennyiség

(nettó tömeg
tonnában)

A referenciamennyiség
vámtétele

18.0520 2007 99 91 Almapüré, beleértve a kompótot is, 13
tömegszázalékot nem meghaladó
cukortartalommal

1.1. és 12.31.
között

200 mentes

18.0530 2007 99 98 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé),
gyümölcsíz, püré vagy krém, más
gyümölcsökből főzéssel készítve, 13
tömegszázalékot nem meghaladó
cukortartalommal, kivéve a homogeni-
zált készítményeket

1.1. és 12.31.
között

200 mentes”
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