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BIZOTTSÁG

AZ EK–DÁNIA/FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA

(2006. július 13.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi
kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat

módosításáról

(2006/561/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi
kormánya között létrejött megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), és különösen annak 34.
cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A megállapodás 1. jegyzőkönyvének melléklete a Feröer-szigetekről származó és onnan érkező egyes
halak és halászati termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat és egyéb felté-
teleket állapít meg.

(2) E melléklet értelmében a Közösség vámengedményeket biztosított a Feröer-szigetekről származó
elkészített vagy konzervált garnélarákra, fűrészes garnélarákra és norvég homárra, amelyekre 3 000
tonnás éves vámkontingens érvényes.

(3) A Feröer-szigetek hatóságai kérelmezték, hogy a Közösség által az elkészített vagy konzervált garné-
larákra, fűrészes garnélarákra és norvég homárra biztosított vámengedményeket 6 000 tonnára
növeljék.

(4) A vámengedmény növelésének engedélyezése a kontingens kihasználtsági mértékének függvényében
meghatározandó időszakra ésszerű.

(5) A melléklet értelmében a Közösség nem biztosított vámengedményt a Feröer-szigetekről érkező
fagyasztott foltos tőkehal behozatalára.

(6) A Feröer-szigetek hatóságai kérelmezték, hogy a fagyasztott foltos tőkehal is kerüljön fel az 1.
jegyzőkönyv mellékletének I. táblázatában szereplő, a Közösségbe vámmentesen importálható halá-
szati termékek listájára.

(7) A fagyasztott foltos tőkehal e táblázatba való beillesztése ésszerű,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő I. táblázat a következő sor beillesztésével
módosul:

„0303 72 00 Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) 0”

2. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő II. táblázat a következőképpen módosul:

„1605 Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és
más gerinctelen víziállat:

TQ 4 sz. (1)
4 000

1605 20 - Garnélarák és fűrészes garnélarák:

1605 20 10 - - Légmentes csomagolásban 0

- - Más:

1605 20 91 - - - Legfeljebb 2 kg nettó tömegű kiszerelésben 0

1605 20 99 - - - Más: 0

ex 1605 40 00 - Norvég homár (Nephrops norvegicus) 0

(1) 2007-ben az éves mennyiség 4 000 tonna. 2008. január 1-jétől az éves mennyiség 1 000 tonnával, legfeljebb 6 000 tonnáig
emelkedik, feltéve, ha a korábbi kontingens teljes mennyiségének legalább 80 %-át az év december 31-éig felhasználják.”

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Tórshavnban, 2006. július 13-án.

a vegyes bizottság részéről
Herluf SIGVALDSSON

az elnök
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