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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 2114/2005/EK RENDELETE

(2005. december 13.)

az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás

formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994.
évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének
megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről szóló, 2005. december 13-i 2005/929/EK hatá-
rozattal (1) a Tanács az említett megállapodást az 1994. évi

GATT XXIV. cikkének (6) bekezdésének megfelelően kezdemé-
nyezett tárgyalások lezárása érdekében, a Közösség nevében
jóváhagyta,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő vámtételeket a jelzett
időszakban kell alkalmazni.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 13-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. GRANT
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(1) Lásd e Hivatalos Lap 61 oldalát.



MELLÉKLET

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

Második rész

Vámtarifa

KN-kód Megnevezés Vámtétel

3903 19 00 Sztirol polimerjei, alapanyag formában (nem nyúlékony) Alkalmazott vámtétel
4,0 % (1)

8521 10 30 Mágnesszalagos, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket is magában foglaló,
legfeljebb 1,3 cm szélességű szalaggal működő és legfeljebb 50 mm/s
szalag felvételi vagy lejátszási sebességű készülék, videotunerrel egybeé-
pítve is, ami különbözik a polgári repülésben használttól

Alkalmazott vámtétel
13,0 % (1)

8525 40 99 A televíziós kamera által továbbított hang és kép rögzítésére szolgáló
felvevőtől különböző egyéb videokamera-felvevők

Alkalmazott vámtétel
12,5 % (2)

8527 31 91 Más rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró
vételére egyaránt alkalmas készüléket is, hangfelvevő vagy -lejátszó készü-
lékkel kombinálva, lézeres olvasó rendszerrel, az egy vagy több hangszó-
róval közös házban működők kivételével

Alkalmazott vámtétel
11,4 % (1)

(1) A fenti, csökkentett vámtételeket négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Forduló eredményeinek végrehajtása
el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(2) A fenti, csökkentett vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Forduló eredményeinek végre-
hajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
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