
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az egyes, Romániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösségbe
történő behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és a 2244/2004/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2005. december 6-i 1986/2005/EK bizottsági rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319., 2005. december 7.)

Az 5. oldalon a melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

Romániából származó áruk Közösségbe irányuló importjára alkalmazandó kontingensek és vámok

Tételszám KN-kód Leírás Vámkontingens mennyisége
tonnában

Kontingens-
határon belül
alkalmazandó
vámtételek

(1) (2) (3) (4) (5)

2005.12.1-től
2005.12.31-ig

2006.1.1-től
2006.12.31-ig

09.5836 ex 0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények
(vajkrém):

91,667 1 200 0 %

ex 0405 20 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 10 - - Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék
zsírtartalommal

0405 20 30 - - Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék
zsírtartalommal

09.5838 ex 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom
nélkül:

ex 1704 90 - Más:

1704 90 99 - - - - - Más 25 330 0 %

09.5840 ex 1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

ex 1806 10 - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

1806 10 90 - - Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a
szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban
kifejezett izoglükóz-tartalommal

3,667 50 0 %

09.5842 ex 1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

ex 1806 90 - Más

1806 90 90 - - - Más 3,667 50 0 %

09.5845 ex 1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményí-
tőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élel-
miszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított
anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben
tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített,
másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót
nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszáza-
léknál kisebb mennyiségben tartalmaz

ex 1901 90 - Más

- - - Más

1901 90 99 - - - Más 3,667 50 0 %
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(1) (2) (3) (4) (5)

09.5847 ex 1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru
kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula,
pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

ex 1905 90 - Más:

1905 90 90 - - - - Más 1,833 24 0 %

09.5849 ex 2202 Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a
szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó
gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

125 1 500 0 %

ex 2202 90 - Más:

- - - Nem tartalmaz a 0401–0404 vtsz. alá tartozó terméket,
illetve ezeknek a zsiradékát

2202 90 91 - - - - - - Kevesebb mint 0,2 tömegszázalék

2202 90 95 - - - Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál keve-
sebb

2202 90 99 - - - Legalább 2 tömegszázalék

09.5860 2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy
aromatikus anyagokkal ízesítve:

55 720 MFN-vámtétel
50 %-a

2205 10 - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):

2205 10 10 - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék

2205 10 90 - - Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot

2205 90 - Más:

2205 90 10 - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék

2205 90 90 - - Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot

09.5868 2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkohol-
tartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen
alkoholtartalommal:

166,667 hl 2 000 hl 0 %

2207 10 00 - Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alko-
holtartalommal

2207 20 00 - Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtarta-
lommal

09.5869 2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis
alakú szivar (cigarillos), cigarettadohányból vagy dohánypótlóból:

16,667 200 MFN-vámtétel
50 %-a (*)

2402 10 00 - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis
alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel

2402 20 - Cigaretta dohánytöltettel:

2402 20 10 - Szegfűszegtartalommal

2402 20 90 - - - Más

2402 90 00 - Más

(*) A 2006. január. 1. és 2006. december 31. közötti időszakra megnyitott 200 tonnás kontingensre 0 %-os kontingenshatáron belüli vámtétel érvényes.”
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