
A BIZOTTSÁG 1497/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 15.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint másrészről a Bolgár Köztársaság
közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének

megkötéséről szóló 2005/430/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az Európai
Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából, az
egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint
másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létrehozásáról
szóló Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkö-
téséről szóló, 2005. április 18-i 2005/430/EK, Euratom tanácsi
és bizottsági határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (1)
bekezdésére,

mivel:

(1) A 2005/430/EK, Euratom határozat melléklete megálla-
pítja a Bulgáriából származó termékekre vonatkozó
európai uniós vámkontingensekhez rendelt tételszá-
mokat.

(2) Egy, az 1701 és 1702-es KN-kódú termékekre vonat-
kozó, 09.5100-nál alacsonyabb tételszámnak az említett
mellékletben történt hibás jelölésének eredményeként a
Bizottság nem tudja kezelni a hozzá kapcsolódó
vámkontingenst a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására

vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993.
július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 308a.,
308b. és 308c. cikkeinek megfelelően.

(3) A 2005/430/EK határozatot ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(4) Az engedmény éves alkalmazási időszakai július 1-jén
kezdődnek, e rendelet 2005. július 1-jétől alkalmazandó.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/430/EK, Euratom határozat mellékletében a 09.4785
tételszámra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Tételszám KN-kód Termékmegnevezés

09.5902 1701 Cukor
1702 Más cukor”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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