
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1151/2005

ze dne 15. července 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót
Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 20. prosince 1996 přijala Rada nařízení (ES)
č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních
kvót Společenství pro některé zemědělské produkty
a průmyslové výrobky (1). Poptávka Společenství po
dotyčných produktech a výrobcích by měla být uspoko-
jována za co nejpříznivějších podmínek. Měly by být
proto otevřeny nové celní kvóty Společenství se sníže-
nými nebo s nulovými celními sazbami pro přiměřené
objemy, přičemž by neměl být narušen trh s těmito
produkty a výrobky.

(2) Objem některých autonomních celních kvót Společenství
nestačí krýt potřeby průmyslu Společenství pro stávající
kvótové období. Je tedy třeba zvýšit objemy těchto kvót.

(3) Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být odpovída-
jícím způsobem změněno.

(4) S ohledem na hospodářský význam tohoto nařízení je
třeba se odvolat na naléhavé důvody uvedené v části
I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů
v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské
unii a smlouvám o založení Evropských společenství.

(5) Jelikož se toto nařízení má použít od 1. července 2005,
mělo by neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňují k příloze
I nařízení (ES) č. 2505/96 s účinkem od 1. července 2005.

Článek 2

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2005 se
v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 objem kvóty pro celní
kvótu 09.2626 stanoví na 1 600 000 jednotek.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2005.

Za Radu
I. LEWIS

předseda
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(1) Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2243/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 1).



PŘÍLOHA

„Pořadové
číslo Kód KN Třídění

Taric Popis zboží Objem kvóty

Celní
sazba
v

rámci
kvóty
(v %)

Kvótové období

09.2002 2928 00 90 30 Fenylhydrazin 300 tun 0 1.7.–31.12.2005

09.2003 8543 89 95 63 Kontrolní frekvenční generátor
napětí složený z pasivních
a aktivních prvků namontova-
ných na tištěných obvodech,
pod krytem, jehož vnější
rozměry nepřesahují
30 × 30 mm

700 000
jednotek

0 1.7.–31.12.2005

09.2004 2926 10 00 10 Akrylonitril 40 000 tun 0 1.7.–31.12.2005

09.2009 8504 90 11 30 Feritová jádra těchto rozměrů:

— vnitřní průměr na špici
48 mm a výška 42 mm,

— vnitřní průměr na špici
48 mm a výška 44 mm,

— vnitřní průměr na špici
49 mm a výška 42 mm,

— vnitřní průměr na špici
51 mm a výška 40 mm,

na výrobu vychylovacích
cívek (a)

650 000
jednotek

0 1.7.–31.12.2005

09.2018 2932 11 00 10 Tetrahydrofuran, obsahující ne
více než 40 mg na litr celku
tetrahydro-2-methylfuran
a tetrahydro-3-methylfuranu,
k výrobě α-4-hydroxybutyl-ω-
hydroxypoly(oxytetramethy-
lenu) (a)

30 000 tun 0 1.7.–31.12.2005

09.2026 2903 30 80 70 1,1,1,2 Tetrafluorethan, certifi-
kovaný bez zápachu, obsahující
nejvýše:

— 600 ppm hmotnostních
1,1,2,2-tetrafluorethanu

— 2 ppm hmotnostní penta-
fluorethanu

— 2 ppm hmotnostní chlor-
difluormethanu

— 2 ppm hmotnostní chlor-
pentafluormethanu

— 2 ppm hmotnostní dich-
lordifluormethanu

Na výrobu farmaceutického
hnacího plynu pro léčebné
inhalátory odměřených dávek (a)

2 000 tun 0 1.7.–31.12.2005
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Pořadové
číslo Kód KN Třídění

Taric Popis zboží Objem kvóty

Celní
sazba
v

rámci
kvóty
(v %)

Kvótové období

09.2028 8545 19 90 10 Uhlíkové tyčinky (uhlíkové
elektrody) na výrobu zinkouhlí-
kových baterií (a)

400 000 000
jednotek

0 1.7.–31.12.2005

09.2030 2926 90 95 74 Chlorthalonil 350 tun 0 1.7.–31.12.2005

09.2976 ex 8407 90 10 10 Čtyřtaktové benzinové motory
s obsahem válců nejvýše
250 cm3, určené k výrobě
sekaček na trávu položky
8433 11 (a) nebo motorové
sekačky položky 8433 20 10 (a)

750 000
jednotek

0 1.7.2005–
30.6.2006

(a) Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.“
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