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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 962/2006/EK RENDELETE

(2006. június 27.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek
megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes
mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan
autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és
kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség
igényét a szóban forgó termékek tekintetében a lehető
legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. E célból
megfelelő mennyiségekre vonatkozóan új közösségi csök-
kentett vámtételű vagy vámmentes kontingenseket kell
nyitni, a termékek piacain okozott zavarkeltés elkerülése
mellett.

(2) Egy autonóm közösségi vámkontingens kontingensmeny-
nyisége a jelenlegi kontingensidőszakban nem elegendő a
közösségi ipar igényeinek kielégítésére, és ezért azokat
meg kell emelni.

(3) Ezért a 2505/96/EK rendeletet ennek megfelelően módo-
sítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében
felsorolt vámkontingensekkel egészül ki.

2. cikk

A 2006. január 1-je és december 31-e közötti kontingensidő-
szakra a 09.2986 tételszámhoz tartozó vámkontingens kontin-
gensmennyisége a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében 14 315
tonnában kerül megállapításra.

3. cikk

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

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Luxembourgban, 2006. június 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL

HU2006.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176/1

(1) HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 151/2006/EK rendelettel
(HL L 25., 2006.1.28., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Rendelésszám KN-kód TARIC-
alszám Árumegnevezés Kontingens

mennyiség

Kontin-
gens

vámtétel
%

Kontingensidőszak

„09.2967 7011 20 00 30 A két külső sarok között
mért 63 cm (± 0,2 cm)
átmérőjű, 56,8 % (± 3 %)
fényáteresztő képességű,
10,16 mm vastagságú üveg
alaplemez

150 000
egység

0 2006.7.1.–
2006.12.31.

09.2976 ex 8407 90 10 10 Négyütemű benzinmotorok,
legfeljebb 250 cm3 henger-
űrtartalommal, a 8433 11
alszám alá tartozó fűkaszáló
gépek vagy a 8433 20 10
alszám alá tartozó motoros
fűnyírók gyártásához (1)

2,5 milliò
egység

0 2006.7.1.–
2007.6.30.

09.2977 2926 10 00 Akrilnitril 40 000
tonna

0 2006.7.1.–
2006.12.31.

09.2986 ex 3824 90 99 76 Tercier aminok keveréke,
amely tartalmaz:
— legalább 60 tömegszá-

zalék dodecil-dimetila-
mint

— legalább 20 tömegszá-
zalék dimetil-(tetradecil)-
amint

— legalább 0,5 tömegszá-
zalék hexadecil-dimetila-
mint,

aminoxidok előállításához (1)

14 315
tonna

0 2006.1.1.–
2006.12.31.

(1) Az előírt meghatározott célú felhasználás ellenőrzését a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.”

HUL 176/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.30.


