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BEGRUNDELSE 

1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET 

 
•••• Begrundelse og formål 

Kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfylde EF-industriens behov i den nuværende kontingentperiode. 
Efter anmodning fra en række medlemsstater har Kommissionens tjenestegrene i 
samarbejde med de berørte nationale eksperter undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at 
åbne, forhøje, forlænge eller lukke autonome toldkontingenter for en række 
industriprodukter. 

 
•••• Generel baggrund 

Den 20. december 1996 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og 
forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og 
industriprodukter, så Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter kunne 
dækkes på de gunstigste betingelser. Der bør åbnes nye fællesskabstoldkontingenter til 
nedsat sats eller nulsats for passende mængder, der ikke må forstyrre ligevægten på 
markedet for disse produkter. På grundlag af drøftelserne i Gruppen for Økonomiske 
Tarifspørgsmål kunne det konstateres, at en løsning, der går ud på at åbne, forhøje, 
forlænge eller lukke toldkontingenter for de produkter, der er omfattet af dette forslag 
til forordning, vil kunne opnå tilslutning fra medlemsstaterne, og at et sådant tiltag ikke 
vil skabe forstyrrelser på markedet for disse produkter. 

 
•••• Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører 

Forordning (EF) nr. 2505/96 (EFT L 345 af 31.12.1996), senest ændret ved forordning 
(EF) nr. 962/2006 (EFT L 176 af 30.6.2006). 

 
•••• Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål 

Forslaget er i overensstemmelse med EU's politik inden for landbrug, handel, erhverv, 
udvikling og eksterne forbindelser. Forslaget "koster" ikke noget for udviklingslande, 
der er omfattet af en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS). 

2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE 

 •••• Høring af interesserede parter 

 Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil 

Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer medlemsstaternes 
virksomheder, blev hørt. 

 Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem 

Alle de anførte kontingenter er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået i 
gruppen. 
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 •••• Ekspertbistand 

 Relevante videnskabelige områder/eksperter 

Medlemsstaternes eksperter i Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål  

 Metodevalg 

Åben høring 

 Væsentligste organer/eksperter, der er blevet hørt 

Eksperter udpeget af hver af medlemsstaterne 

 Sammendrag af rådgivning, der er modtaget og anvendt 

 Der blev ikke henvist til eventuelt alvorlige risici med uoprettelige følger. 

Der var enighed i Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål. 

 Hvordan er resultaterne af ekspertbistanden gjort offentligt tilgængelige 

Offentliggørelse af forslaget 

 
•••• Konsekvensanalyse 

Ikke relevant 

Forslaget indgår ikke i Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for 2006. 

3) FORSLAGETS RETLIGE ASPETER 

 
•••• Resumé af forslaget 

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

 
•••• Retsgrundlag 

EF-traktatens artikel 26 

 
•••• Subsidiaritetsprincippet 

Subsidiaritetsprincippet finder ikke anvendelse, fordi forslaget hører ind under 
Fællesskabets enekompetence. 

 •••• Proportionalitetsprincippet 

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsager: 
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 De foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med målene i "Told 2007"-
handlingsprogrammet. 

 Foranstaltningerne er på linje med principperne om forenkling af procedurerne for 
virksomheder, der driver udenrigshandel, og er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og 
toldkontingenter (98/C 128/02). 

 •••• Reguleringsmiddel/-form 

 Foreslået middel: Forordning 

 Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager: 

I henhold til artikel 26 i EF-traktaten skal autonome toldsuspensioner og 
toldkontingenter godkendes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer beslutning på 
forslag af Kommissionen. 

4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 

 Ikke-opkrævet told 

5) YDERLIGERE OPLYSNINGER 

 
•••• Ophævelse af gældende retsforskrifter 

Forslagets vedtagelse medfører, at anden lovgivning skal ophæves. 

 •••• Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul 

 Forslaget indeholder en udløbsklausul for hele eller dele af retsakten. 

 
•••• Omarbejdelse 

Forslaget medfører en omarbejdelse af gældende retsforskrifter. 
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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) Den 20. december 1996 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og 
forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og 
industriprodukter1. Da Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør 
dækkes på de gunstigste betingelser, bør gyldigheden af en række gældende 
toldkontingenter forlænges eller tilpasses, og der bør åbnes nogle nye 
fællesskabstoldkontingenter til nedsat sats eller nulsats for relevante mængder, uden at 
dette skaber forstyrrelser på markederne for disse produkter. 

(2) Da kontingentmængden for ét fællesskabstoldkontingent ikke har været stor nok til at 
kunne dække EF-industriens behov i indeværende kontingentperiode, bør den forhøjes 
med virkning fra den 1. januar 2006. 

(3) Det er ikke længere i Fællesskabets interesse at opretholde 
fællesskabstoldkontingenter i 2007 for visse produkter, for hvilken tolden blev 
suspenderet i 2006. Disse produkter bør derfor udgå af tabellen i bilag I til forordning 
(EF) nr. 2505/96. 

(4) I betragtning af de mange ændringer og for klarhedens skyld bør hele bilag I til 
forordning (EF) nr. 2505/96 udskiftes. 

(5) Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres. 

(6) [Hvis forordningen træder i kraft senere end den 1. januar 2007, bør Rådet begrunde, 
at forordningen anvendes med tilbagevirkende kraft] - 

                                                 
1 EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 962/2006 (EUT L 176 af 

30.6.2006, s. 1). 
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

Artikel 1 

Bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med bilaget til denne forordning. 

Artikel 2 

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2006 i bilag I til forordning (EF) nr. 
2505/96 fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2981 til 260 000 styk. 

Artikel 3 

For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2007 i bilag I til forordning (EF) nr. 
2505/96:  

- fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2002 til 1 000 tons 

- fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2030 til 1 000 tons 

- fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2612 til 1 900 tons 

- fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2620 til 1 000 000 styk 

- fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2727 til 15 000 tons. 

Artikel 4  

I bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 indsættes toldkontingent 09.2920, 09.2970, 09.2972 
og 09.2977 med virkning fra den 1. januar 2007. 

Artikel 5 

Toldkontingent 09.2026, 09.2853, 09.2976 og 09.2981 lukkes med virkning fra den 
1. januar 2007. 

Artikel 6 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 

Den anvendes fra den 1. januar 2007.  

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 
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Udfærdiget i Bruxelles, den . 

 På Rådets vegne 

 Formand
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BILAG 

Løbe-
nummer 

KN-kode Taric-under-
position 

Varebeskrivelse Kontingent-
mængde 

Kontingent-
toldsats (%) 

Kontingent-periode 

 09.2002 ex 2928 00 90 30 Phenylhydrazin 1 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2003 ex 8543 70 90 63 Spændingsstyret frekvensgenerator, der 
består af aktive og passive komponenter, 
som er monteret på et trykt kredsløb 
anbragt i en indkapsling, hvis ydre 
dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm 

1 400 000 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2030 ex 2926 90 95 74 Chlorothalonil 1 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2140 ex 3824 90 98 98 Blanding af tertiære aminer, indeholdende: 

 2,0-4,0 vægtprocent N,N-
dimethyl-1-octanamin; 

 mindst 94 vægtprocent N,N-
dimethyl-1-decanamin; 

 højst 2 vægtprocent N,N-
dimethyl-1-dodecanamineller 
derover 

4 500 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Phenylendiamin 1 800 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2603 ex 2931 00 95 15 Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid 4 500 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved 
en acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4-
azido-2-sulfobenzyliden)-3-
(formylpropyl)-rhodanin 

100 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2610 ex 2925 29 00 20 (Chlormethylen)dimethylammonium-
chlorid 

100 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2611 ex 2826 19 90 10 Calciumfluorid med indhold af aluminium, 
magnesium og natrium på 0,25 mg pr. kg 
eller derunder, i form af pulver 

55 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2612 ex 2921 59 90 30 3,3'-dichlorbenzidindihydrochlorid 1 900 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2615 ex 2934 99 90 70 Ribonucleinsyre 110 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2616 ex 3910 00 00 30 Polydimetylsiloxan med indhold af 
polymer på 2 800 monomerenheder 
(± 100) 

1 300 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2618 ex 2918 19 85 40 (R)-2-chlormandelsyre 100 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2619 ex 2934 99 90 71 2-thienylacetonitril 80 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2620 ex 8526 91 20 20 Enhed til GPS-system med en 
positionsbestemmende funktion 

1 000 000 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2624 2912 42 00  Ethylvanillin (3-ethoxy-4-
hydroxybenzaldehyd) 

425 tons 0 % 1.1.-31.12. 
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 09.2625 ex 3920 20 21 20 Folier af polymerer af polypropylen, 
biaxialt orienteret, af tykkelse 3,5 µm eller 
derover, men under 15 µm, af bredde 490 
mm og derover, men ikke over 620 mm, til 
fremstilling af effektkondensatorer (1) 

170 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2627 ex 7011 20 00 55 Glasbilledskærm med diagonalmål på 
814,8 mm (± 1,5 mm), målt fra yderkant til 
yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 
51,1 % (±2,2 %) ved en 
referenceglastykkelse på 12,5 mm 

500 000 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2628 ex 7019 52 00 10 Fiberdug vævet af glasfiber belagt med 
plast af vægt 120 g/m² (±10 g/m²), 
sædvanligvis anvendt til fremstilling af 
insektnet i form af rullenet eller net på fast 
ramme 

350 000 m² 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2629 ex 7616 99 90 85 Teleskophåndtag af aluminium, til 
fremstilling af bagage (1) 

240 000 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2703 ex 2825 30 00 10 Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, 
udelukkende bestemt til fremstilling af 
legeringer (1) 

13 000 tons 0 % 1.1-31.12. 

 09.2713 

 

ex 2008 60 19 

ex 2008 60 39 

10 

10 

Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en 
diameter på 19,9 mm eller derunder, uden 
sten, til fremstilling af chokoladevarer: 

 med indhold af sukker på over 
9 vægtprocent 

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og 
derunder (1) 

2 000 tons 

 

10 % (3) 

 

1.1-31.12. 

 

 09.2719 

 

ex 2008 60 19 

ex 2008 60 39 

20 

20 

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat 
alkohol, med en diameter på 19,9 mm eller 
derunder, til fremstilling af 
chokoladevarer: 

 med indhold af sukker på over 
9 vægtprocent 

med indhold af sukker på 9 vægtprocent og 
derunder (1) 

2 000 tons 

 

10 % (3) 

 

1.1.-31.12. 

 

 09.2727 ex 3902 90 90 93 Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet 
på ikke under 38 x 10-6m2 s-1 (38 
centistoke) ved 100°C, målt efter ASTM D 
445 

15 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 
vægtprocent og derover, men ikke over 4 
vægtprocent, og med indhold af chrom på 
70 vægtprocent og derunder 

50 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2809 ex 3802 90 00 10 Syreaktiveret montmorillonit, til 
fremstilling af såkaldt »selvkopierende« 
papir (1) 

10 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2829 ex 3824 90 98 19 Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er 
uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler, 
fremkommet ved ekstraktion af 
colophonium fra træ, med følgende 
karakteristika: 

 - indhold af harpikssyre på 30 
vægtprocent og derunder 

 syretal på 110 og derunder, og 
 smeltepunkt på 100°C og 

derover 

1 600 tons 0 % 1.1.-31.12. 
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 09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromchlormethan 600 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2841 ex 2712 90 99 10 Blanding af 1-alkener, med indhold på 80 
vægtprocent og derover af 1-alkener med 
kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer 

10 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2849 ex 0710 80 69 10 Svampe af arten Auricularia polytricha, 
også vand- eller dampkogte, frosne, til 
fremstilling af færdigretter (1) (2) 

700 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Cresol med en renhed på 98,5 
vægtprocent og derover 

20 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2882 ex 2908 99 90 20 2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, i form 
af pulver 

90 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2889 3805 10 90  Sulfatterpentin 20 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2904 ex 8540 11 19 95 Superfladt farvekatodestrålerør med et 
forhold mellem billedskærmsbredde og –
højde på 4/3, et diagonalt skærmmål på 
79 cm og derover, men ikke over 81 cm og 
en krumningsradius på 50 m og derover 

8 500 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2401 10 41 

ex 2401 10 49 

ex 2401 10 50 

ex 2401 10 70 

ex 2401 10 90 

ex 2401 20 41 

ex 2401 20 49 

ex 2401 20 50 

ex 2401 20 70 

ex 2401 20 90 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i 
regelmæssig form, af toldværdi ikke under 
450 EUR/100 kg netto, til anvendelse som 
ydre dækblad eller som omblad ved 
fremstilling af varer henhørende under pos. 
2402 10 00 (1) 

6 000 tons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-31.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.2914 ex 3824 90 98 26 Vandig opløsning med indhold af betain på 
40 vægtprocent og derover som tørstof og 
indhold af organiske og uorganiske salte på 
5 vægtprocent og derover, men ikke over 
30 vægtprocent 

38 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystin 600 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2919 ex 8708 29 90 10 Bælge, til fremstilling af ledbusser (1) 2 600 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2920 ex 2906 19 00 30 Isobornylcyclohexanol 450 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorobenzen 2 600 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2935 3806 10 10  Colophonium og harpikssyrer af 
fyrreharpiks 

200 000 tons 0 % 1.1. - 31.12. 

 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose 400 tons 0 % 1.1.-31.12. 
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 09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, til 
fremstilling af maling og lak til metal (1) 

1 300 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af 
flydende thioplast henhørende under pos. 
4002 99 90 (1) 

8 400 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamon (ISO) 300 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2970 ex 8540 11 11 95 Farvekatodestrålerør med netmaske, 
forsynet med en elektronkanon og 
afbøjningsspole, med et forhold mellem 
billedskærmsbredde og højde på 4:3 og en 
skærmdiagonal på 33,5 cm (± 1,6 mm) (1) 

250 000 stk. 0 % 1.1.-30.06. 

 09.2972 2915 24 00  Eddikesyreanhydrid 20 000 tons 0 % 1.1.-31.12.2007 

 09.2975 ex 2918 30 00 10 Benzophenon-3,3':4,4'-
tetracarboxylsyredianhydrid 

600 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2977 2926 10 00  Acrylonitril 12 000 tons 0 % 1.1.-30.06. 

 09.2979 ex 7011 20 00 15 Glasbilledskærm med en diameter på 
81,5 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant til 
yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 
80 % (± 3 %) ved en referenceglastykkelse 
på 11,43 mm 

800 000 stk. 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2986 ex 3824 90 98 76 Blanding af tertiære aminer, indeholdende: 

 60 vægtprocent 
dodecyldimethylamin eller 
derover 

 20 vægtprocent 
dimethyl(tetradecyl)amin eller 
derover 

 0,5 vægtprocent 
hexadecyldimethylamin eller 
derover 

til fremstilling af aminoxider (1) 

14 315 tons 0 % 1.1-31.12 

 09.2992 ex 3902 30 00 93 Copolymer af propylen og butylen, med 
indhold af propylen på 60 vægtprocent 
eller derover, men ikke over 68 
vægtprocent og indhold af butylen på 32 
vægtprocent eller derover, men ikke over 
40 vægtprocent, med en smelteviskositet 
på ikke over 3 000 mPa ved 190° C efter 
ASTM D 3236, til brug som klæbemiddel 
ved fremstilling af varer henhørende under 
pos. 4818 40 (1) 

1 000 tons 0 % 1.1.-31.12. 

 09.2995 

 

ex 8536 90 85 

ex 8538 90 99 

95 

93 

Tastaturer 

 med et lag silikone og taster af 
polycarbonat, eller 

– udelukkende af silikone eller 
udelukkende af polycarbonat, 
omfattende trykte taster  

til fremstilling eller reparation af 
mobiltelefoner henhørende under pos. 
8517 12 00 (1) 

20 000 000 stk. 

 

0 % 

 

1.1.-31.12. 

 

 

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i 
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Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 - EFT L 253 af 11.10.1993 s. 1 og senere ændringer). 

(2) Suspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer. 

(3) Der anvendes specifik tillægstold. 
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FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ 
BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 

1. FORSLAGETS BETEGNELSE 

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

2. BUDGETPOSTER 

Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120 

Budgetteret beløb for 2007: 15 287 900 000 EUR 

Budgetteret beløb for 2006: 12 905 400 EUR 

3. FINANSIELLE VIRKNINGER 

� Forslaget har ingen finansielle virkninger 

x� Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende 
finansielle virkninger for indtægterne: 

 (MIO. EUR, 1 DECIMAL) 

  

Budgetpost Indtægt2 12-
månedersperiode 
fra dd/mm/åååå 

[2007] 

Artikel 120 Virkninger for EU's egne 

indtægter 

01/01/2006 - 0,25 

Artikel 120 Virkninger for EU's egne 

indtægter 

01/01/2007 - 3,2 

 

4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG 

Kontrol af den endelige anvendelse af nogle af de produkter, der er omfattet af denne 
rådsforordning, vil blive gennemført i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i 

                                                 
2 Hvad de traditionelle egne indtægter angår (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal de oplyste 

beløb være nettobeløb, dvs. bruttobeløb efter fradrag af 25 % som opkrævningsomkostninger. 
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Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen.  

5. ANDRE BEMÆRKNINGER  

Bilag III viser en teoretisk indtægtsstigning på 5,1 mio. EUR, fordi en række 
kontingenter, der ikke er blevet brugt i de senere år, enten lukkes eller ikke 
videreføres til den næste kontingentperiode. 
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BILAG I 

Med virkning fra 1.1.2006: 

Varebeskrivelse 
Ændring i 
kontingentet 
(stk. /ton) 

Ændring i 
den 

skønnede 
pris 

(EUR/stk. 
/EUR/ton) 

Kontingent-
toldsats (%) 

(2006 FTT) 

Kontingent-
toldsats 

(%) 

Forventet indtægtstab i 
forhold til den foregående 

kontingentperiode (i 
EUR) 

Motorer til 
græsslåmaskiner 

09.2981 

+ 50 000 stk. 

(oprindelig 
mængde: 

210 000 stk.) 

250 2,7 0 337 500 

Samlet indtægtstab i forhold til den foregående kontingentperiode:  
(337 500 – 84 375) = 253 125 EUR netto.



 

DA 16   DA 

BILAG II 

Kontingenter, der forhøjes 

Med virkning fra 1.1.2007: 

Varebeskrivelse 
Ændring i 
kontingentet 
(stk. /ton) 

Ændring i 
den 

skønnede 
pris 

(EUR/stk./E
UR/ton) 

Kontingent-
toldsats (%) 

(2007 FTT) 

Kontingent-
toldsats 

(%) 

Forventet indtægtstab i 
forhold til den foregående 

kontingentperiode (i 
EUR) 

Phenylhydrazin 

09.2002 

 + 400 t 

(oprindelig 
mængde: 

600 t) 

3 875 6,5 0 100 750 

Chlorothalonil 

09.2030 

+ 700 t 

(oprindelig 
mængde: 

300 t) 

5 920 6,5 0 269 360 

3,3'-
dichlorobenzidin 
dihydrochlorid 

09.2612 

+ 400 t 

(oprindelig 
mængde: 

1 500 t) 

6 402 6,5 0 166 452 

GPS-montage 

09.2620 

+ 500 000 stk. 

(oprindelig 
mængde: 

500 000 stk.) 

10,36 3,7 0 191 660 

 Poly-alpha-olefin 

09.2727 

+5 000 t 

(oprindelig 
mængde: 

10 000 t) 

3 766 6,5 0 1 223 950 

Samlet indtægtstab i forhold til den foregående kontingentperiode:  
(1 952 172 – 488 043) = 1 464 129 EUR netto.



 

DA 17   DA 

BILAG III 

Kontingenter, der lukkes eller nedskæres 

Med virkning fra 1.1.2007: 

Varebeskrivelse 
Ændring i 
kontingentet 
(stk. /ton) 

Ændring i 
den 

skønnede 
pris 

(EUR/stk. 
/EUR/ton) 

Kontingent-
toldsats (%) 

(2007 FTT) 

Kontingent-
toldsats 

(%) 

Forventet indtægtstab i 
forhold til den foregående 

kontingentperiode (i 
EUR) 

1,1,1,2 Tetrafluoro-
ethan 

09.2026 

- 4 000 t 

(oprindelig 
mængde: 

4 000 t) 

2 889 

0 

(oprindelig 
toldsats: 

5,5) 

0  -635 580 

Glutathion 

09.2853 

- 15 t 

(oprindelig 
mængde: 

15 t) 

270 000 

0 

(oprindelig 
toldsats: 

6,5) 

0 - 263 250 

Motorer til 
græsslåmaskiner 

09.2976 

-2 500 000 stk. 

(oprindelig 
mængde: 

2 500 000 stk.) 

63 2,7 0 - 4 252 500 

Motorer til 
græsslåmaskiner 

09.2981 

-260 000 stk. 

(oprindelig 
mængde: 

260.000 stk.) 

250 2,7 0 - 1 755 000 

Teoretisk samlet indtægt som følge af lukning eller nedskæring af kontingenter i forhold 
til den foregående kontingentperiode: (6 906 330 – 1 726 582) = - 5 179 747 EUR netto.



 

DA 18   DA 

BILAG IV 

Nye kontingenter 

Med virkning fra 1.1.2007: 

Varebeskrivelse 
Ændring i 
kontingentet 
(stk. /ton) 

Ændring i 
den 

skønnede 
pris 

(EUR/stk./E
UR/ton) 

Kontingent-
toldsats (%) 

(2007 FTT) 

Kontingent-
toldsats 

(%) 

Forventet indtægtstab i 
forhold til den foregående 

kontingentperiode (i 
EUR) 

Isobornyl  

09.2920 
450 t 7 285 5,5 0 180 303 

Katodestrålerør 

09.2970 
250 000 stk. 16 14 0 560 000 

Eddikesyre-
anhydrid 

09.2972 

20 000 t 800 5,5 0 880 000 

Acrylonitril 

09.2977 
12 000 t 900 6,5 0 702 000 

Samlet indtægtstab i forhold til den foregående kontingentperiode:  
(2 322 303 – 580 575) = 1 741 727 EUR netto. 

FORHOLDSREGLER MOD SVIG 

Bestemmelserne om forvaltningen af toldkontingenterne indeholder de fornødne 
forholdsregler til at forebygge og beskytte mod svig og uregelmæssigheder. 




