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BEGRUNDELSE

1. Efter anmodning fra forskellige medlemsstater har Kommissionens tjenestegrene i
samarbejde med de pågældende nationale eksperter valgt at undersøge, om det er
hensigtsmæssigt at åbne, forhøje og forlænge toldkontingenter for en række
industriprodukter.

2. Med denne undersøgelse, der blev foretaget på mødet i “Gruppen for Økonomiske
Tarifspørgsmål”, kunne det konstateres, at en løsning, der går ud på at åbne, forhøje
og forlænge toldkontingenterne for de produkter, der er omfattet af dette forslag til
forordning, vil kunne opnå tilslutning fra medlemsstaterne, uden at der skabes
forstyrrelser på markedet.

Dette er formålet med vedlagte forslag til forordning.
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Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome
fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2505/961, har Rådet åbnet fællesskabstoldkontingenter for en
række landbrugs- og industriprodukter; Fælleskabets behov for forsyninger med disse
produkter bør dækkes på de gunstigste betingelser; der bør derfor åbnes
fællesskabskontingenter til nedsat sats eller nulsats for passende mængder, ligesom der
bør ske en forhøjelse og en forlængelse af gyldigheden af visse eksisterende
toldkontingenter, uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse produkter;

(2) forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For kontingentperioden fra 15. oktober til 31. december 1999 ændres bilag I til forordning
(EF) nr. 2505/96 således. Toldkontingenterne anført i bilag til nærværende forordning tilføjes
bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen iDe Europæiske
Fællesskabers Tidende.

1 EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1969/99 (EFT
L 244 af 16.9.1999, s. 38).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

Løbe-
nummer

KN-kode TARIC
underind-

deling

Varebeskrivelse Kontingent
-mængde

Kontingent-
toldsats

(%)

Kontingent-
periode

09.2989 ex 1511 10 10
ex 1511 90 19
ex 1511 90 91
ex 1513 11 10
ex 1513 19 30
ex 1513 21 11
ex 1513 29 30

10
10
10
10
10
10
10

Palmeolie, kokosolie (kopraolie),
palmekerneolie, bestemt til fremstilling
- af industrielle monocarboxylfedtsyrer
henhørende under pos.3823 19 10,
- af blandinger af methylestere af
fedtsyrer henhørende under pos.3824
90 95,
- af methylestere af fedtsyrer
henhørende under pos. 2915 eller 2916
eller
– af stearinsyre henhørende under pos.
3823 11 00

64.000 t 0 15.10.1999-
31.12.1999

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de
fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.
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FINANSIERINGSOVERSIGT

1. TOLDFORANSTALTNINGENS BETEGNELSE

Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om
åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs-
og industriprodukter.

2. BUDGETPOST

Kapitel 12, artikel 120

3. RETSGRUNDLAG

Traktatens artikel 26

4. MÅLSÆTNING

Sikre dækningen af EF’s forarbejdningsindustris behov på gunstige vilkår.

5. FINANSIELLE VIRKNINGER

5.1 Beregningsmetode for de samlede omkostninger ved foranstaltningen (angivelse
af omkostninger pr. enhed)

Varebeskrivelse Kontingent-
størrelsen (ton)

Skønnede
pris ( €/ton)

Normale toldsats
(i %)

(FTT 1999)

Kontingent
toldsatsen

(i %)

Forventet æn-
dring i indtægts-

tab (€)

Olie

09.2989

+ 64.000 t

(oprindelig
mængde:

0 t)

0

Pris: 558

9

(gennemsnitlig
toldsats)

0 3.214.080

Indtægtstab i alt i forhold: + 3.214.080€.

6. BEKÆMPELSE AF BEDRAGERI

I bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter er der forudset de nødvendige
foranstaltninger til forebyggelse og beskyttelse mod bedrageri og
uregelmæssigheder.


