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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET 

1.1. Begrundelse og formål 
Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål 
gennemgået alle ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs 
autonome toldsatser fremsendt af medlemsstaterne. Vedlagte forslag vedrører visse 
industri- og landbrugsprodukter. Suspensionsansøgningerne vedrørende de ovenfor 
anførte produkter er blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens 
meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (jf. EFT C 
128 af 25.4.1998, s. 2). Kommissionen skønner på baggrund af denne gennemgang, 
at det vil være berettiget at suspendere toldsatserne for de produkter, der er anført i 
bilag I til vedlagte forslag til forordning. Produkter, for hvilke suspensionen ikke 
længere er i EU's økonomiske interesse, er trukket tilbage. Bilagene til denne 
forordning indeholder en liste over produkter, for hvilke der foreslås suspension, 
eller hvis ordlyd må ændres, og en liste over produkter, der udgår af bilaget til 
forordning (EF) nr. 1255/96. Foranstaltningen er gyldig fra den 1. juli 2008 til den 
31. december 2012, således at der kan foretages økonomiske undersøgelser af de 
individuelle suspensioner i denne periode. Suspensioner, som det i henhold til 
Kommissionen og Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål er nødvendigt at 
annullere eller videreføre, ophæves eller forlænges efter dette tidspunkt. 

1.2. Generel baggrund 
Det er i EU's interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs 
autonome toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets 
forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs 
autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter. 

1.3. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører 
EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1527/2007 
(EUT L 349 af 30.12.2006, s. 7). 

1.4. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål 
Forslaget er i overensstemmelse med EU's politik inden for landbrug, handel, 
erhverv, udvikling og eksterne forbindelser. Navnlig "koster" forslaget ikke noget for 
de lande, der har indgået en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS-
ordning og (mulige) kandidatlande i det vestlige Balkan). 

2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE 

2.1. Høring af interesserede parter 

Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil 

Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer virksomhederne i de 
enkelte medlemsstater, er blevet hørt. 

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

Alle de anførte suspensioner er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået 
efter drøftelserne i gruppen. 
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2.2. Ekspertbistand 

Relevante videnskabelige områder eller ekspertbistand 

Medlemsstaternes eksperter i Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål. 

Metodologi 

Åben høring. 

Væsentligste organisationer/eksperter, der deltog i høringen 

Eksperter udpeget af hver af medlemsstaterne. 

Sammendrag af den rådgivning, der er modtaget og anvendt 

Der blev ikke påpeget potentielt alvorlige risici med uoprettelige følger. 

Hvordan er resultaterne af ekspertbistanden gjort offentligt tilgængelige 

Offentliggørelse af forslaget. 

2.3. Konsekvensanalyse 
Forslaget fritager industrivirksomheder i EU for at betale 8,3 mio. EUR i told og 
styrker dem i konkurrencen med tredjelandsvirksomheder, der leverer færdigvarer til 
markedet i EU. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i Kommissionens 
meddelelse om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter. Den foreslåede 
ændring bidrager til at bevare og oprette nye arbejdspladser i EU. Forslaget indgår i 
Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for 2008. 

3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 

3.1. Resumé af forslaget 
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om 
midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, 
landbrugs- og fiskeriprodukter. 

3.2. Retsgrundlag 

EF-traktatens artikel 26. 

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

3.4. Proportionalitetsprincippet 

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsager: 

Foranstaltningerne er i tråd med principperne om forenkling af procedurerne for 
erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse 
med Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og 
toldkontingenter. 

3.5. Reguleringsmiddel/reguleringsform 
Foreslåede instrumenter: Forordning 

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager: 
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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 svarende til et samlet beløb på 8,3 mio. EUR om året. 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

5.1. Forenkling 
Som bilag til forordningsforslaget offentliggøres en differentieret liste over alle 
toldsuspensioner. 
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Forslag til 

RÅDETS FORORDNING 

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles 
toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Det er i EF's interesse helt eller delvis at suspendere den fælles toldtarifs autonome 
toldsatser for en række nye produkter, som ikke er anført i bilaget til Rådets 
forordning (EF) nr. 1255/962. 

(2) KN- og TARIC-koderne 5603 12 10 20 og 8504 40 84 20 for to produkter, der er 
anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, bør tages ud af listen, da det ikke mere 
er i EF's interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome 
toldsatser. 

(3) For otte produkter bør varebeskrivelsen ændres for at tage hensyn til den tekniske 
produktudvikling og de økonomiske tendenser på markedet. Produkterne bør anses for 
at være taget ud af listen og bør derfor igen opføres som nye produkter. 

(4) Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til 
forordning (EF) 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og 
økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til 
ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk 
begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens 
meddelelse fra 1998 om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter3. 

(5) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres. 

(6) Da suspensionerne i denne forordning begynder den 1. juli 2008, bør forordningen 
anvendes fra samme dato og straks træde i kraft - 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

Artikel 1 

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer: 

1) De produkter, der er anført i bilag I til denne forordning, indsættes. 

                                                 
1 EUT C af , s. . 
2 EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1527/2007 (EUT L 349 af 

31.12.2007, s. 7). 
3 EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2. 
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2) De produkter, hvis KN- og Taric-koder er anført i bilag II til denne forordning, 
udgår. 

Artikel 2 

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

Den anvendes fra den 1. juli 2008. 

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 I 

Varer omhandlet i artikel 1, stk. 1 

KN-kode TARIC Varebeskrivelse Autonom 
toldsats Gyldighedsperiode 

ex 2008 60 19 

ex 2008 60 39 

30 

30 

Sødkirsebær, tilsat alkohol, også med indhold af sukker på 9 
vægtprocent, med diameter ikke over 19,9 mm, med sten, til anvendelse 
i chokoladevarer (1) 

10 % (2) 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2835 10 00 10 Natriumhypophosphitmonohydrat 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2839 19 00 10 Dinatriumdisilikat 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2841 80 00 10 Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2850 00 20 30 Titannitrid med partikelstørrelse ikke over 250 nm 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2930 90 85 82 Natriumtoluen-4-sulfinat 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2930 90 85 83 Methyl-p-tolylsulfon 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 2934 20 80 40 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) 0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3808 93 15 10 Præparat baseret på et koncentrat, der indeholder 45 vægtprocent eller 
derover, men ikke over 55 vægtprocent af herbicidaktivstoffet 
penoxsulam som vandig opslæmning 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3815 19 90 41 Katalysator i form af piller, bestående af 60 vægtprocent (± 2 
vægtprocent) kobberoxid på en aluminiumoxidbærer 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3815 90 90 85 Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til alkylering af 
aromatiske kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller 
oligomerisering af olefiner (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3824 90 97 70 Pasta indeholdende 75 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 
vægtprocent kobber samt uorganiske oxider, ethylcellulose og et 
opløsningsmiddel 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3824 90 97 78 Blanding af phytosteroler, der er udvundet af træ og træbaserede olier 
(tallolie), i form af pulver med en partikelstørrelse på ikke over 300 μm, 
indeholdende 

– 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent 
sitosteroler 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 
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KN-kode TARIC Varebeskrivelse Autonom 
toldsats Gyldighedsperiode 

– ikke over 15 vægtprocent campesteroler 

– ikke over 5 vægtprocent stigmasteroler 

– ikke over 15 vægtprocent beta-sitostanoler 

ex 3904 10 00 20 Poly(vinylchlorid)-pulver, ikke blandet med andre stoffer, med en 
polymerisationsgrad på 1000 (± 100) monomerenheder, en 
varmetransmissionskoefficient (K-værdi) på 60 eller derover, men ikke 
over 70, a rumvægt på 0,35 g/cm3 eller derover, men ikke over 
0,55 g/cm3, et indhold af flygtige stoffer på mindre end 0,35 
vægtprocent, en gennemsnitlig kornstørrelse på 40 µm eller derover, 
men ikke over 70 µm, og et gennemfald ved maskevidden 120 µm på 
ikke over 1 vægtprocent, uden indhold af vinylacetatmonomer, til 
fremstilling af skilleplader til batterier (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3919 10 69 

ex 3919 90 69 

91 

96 

Bånd af acrylskum, belagt på den ene side med et varmeaktiverbart 
klæbestof eller med et trykfølsomt acrylklæbestof og på den anden side 
med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en 
vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en vinkel på 90 º på over 
25 N/cm (efter ASTM D 3330) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3919 90 69 97 Biaxialt orienteret polypropylenfolie i ruller, med: 

– et lag af selvklæbende klæbemiddel 

– en bredde på 363 mm eller derover, men ikke over 507 mm 

– en samlet tykkelse på 10 µm eller derover, men ikke over 100 µm, 

til brug som beskyttelse af LCD-displays under fremstillingen af LCD-
moduler (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3920 62 19 

ex 3920 62 19 

80 

82 

Folie af poly(ethylenterephtalat) af en tykkelse på ikke over 20 µm, 
belagt på begge sider med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, 
hvori der er dispergeret silica, af en tykkelse på ikke over 2 µm 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 3920 92 00 30 Folie af polyamid af en tykkelse på ikke over 20 µm, belagt på begge 
sider med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvori der er 
dispergeret silica, af en tykkelse på ikke over 2 µm 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 5603 11 10 

ex 5603 11 90 

20 

20 

Fiberdug, af vægt ikke over 20 g/m2, bestående af spunbonded og 
smelteblæste fibre anbragt i en sandwich-konstruktion, hvor de to 
yderlag består af tynde endeløse fibre (diameter 10 µm og derover, men 
ikke over 20 µm), og midterlaget består af meget tynde endeløse fibre 
(diameter 1 µm eller derover, men ikke over 5 µm), til fremstilling af 
bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende hygiejnebind (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 5603 12 90 50 Fiberdug: 

– af vægt på 30 g/m2 og derover, men ikke over 60 g/m2 

– indeholdende fibre af polypropylen eller af polypropylen og 
polyethylen 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 



 

DA 9   DA 

KN-kode TARIC Varebeskrivelse Autonom 
toldsats Gyldighedsperiode 

– også med påtryk 

– på den ene side er 65 % af det samlede overfladeareal forsynet med 
runde blærer af tværmål på 4 mm, der består af fæstnede, ophøjede 
og ubundne krølfibre, der egner sig til at fastgøre ekstruderede 
hægtematerialer; de øvrige 35 % af overfladearealet består af 
sammenlimede fibre 

– den anden side har en glat og utekstureret overflade, 

der indgår i fremstillingen af bleer og bleindlæg til spædbørn samt 
lignende sanitære artikler (1) 

ex 7005 10 25 10 Floatglas: 

– af tykkelse 2,0 mm og derover, men ikke over 2,4 mm 

– på den ene side forsynet med et reflekterende lag af tindioxid tilsat 
fluor 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 7005 10 30 10 Floatglas: 

– af tykkelse 4,0 mm og derover, men ikke over 4,2 mm 

– med en gennemskinnelighed på 91 % og derover, målt ved hjælp af 
en lyskilde af D-type 

– på den ene side forsynet med et reflekterende lag af tindioxid tilsat 
fluor 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 7006 00 90 

ex 8529 90 92 

60 

46 

Plader af natronkalkglas:  

– med et deformationspunkt på over 570°C  

– af tykkelse 1,7 mm og derover, men ikke over 2,9 mm  

– med målene 1 144mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) eller 1 164 
mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm) 

og  

– også forsynet med:  

– et lag af indiumtinoxid eller  

– et net af elektroder fremstillet af sølvpasta og dækket 
af dielektrisk materiale 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 7007 19 20 20 Plader af hærdet eller delvis hærdet glas med et tværmål på 81 cm og 
derover, men ikke over 186 cm, med et eller flere lag af polymerer, også 
malet eller med farvet eller sort keramik omkring kanterne, til 
anvendelse ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 7606 12 10 

ex 7607 11 90 

10 

20 

Bånd af en legering af aluminium og magnesium, der indeholder: 

– 93,3 vægtprocent og derover aluminium 

– 2,2 og derover, men ikke over 5 vægtprocent magnesium, og 

– højst 1,8 vægtprocent af andre legeringsdele, 

i ruller, af tykkelse på 0,14 mm og derover, men ikke over 0,40 mm, og 
af bredde på 12,5 mm og derover, men ikke over 89 mm, med en 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 
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KN-kode TARIC Varebeskrivelse Autonom 
toldsats Gyldighedsperiode 

brudstyrke på 285 N/mm² og derover og en forlængelse på 1,0 % og 
derover på brudstedet 

ex 7607 20 99 10 Aluminiumslamineret folie af samlet tykkelse på højst 0,123 mm, der 
består af et lag af aluminium af tykkelse på højst 0,040 mm, et underlag 
af polyamid og polypropylen og et beskyttelseslag mod korrosion af 
flussyre, til anvendelse ved fremstilling af lithium-polymer-batterier (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8108 90 30 10 Stænger af en titanlegering til fremstilling af konstuktionsdele til 
flyvemaskiner (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8108 90 30 20 Stænger, profiler og tråd af en titan- og aluminiumlegering, med indhold 
af aluminium på 1vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, 
til anvendelse ved fremstilling af lyddæmpere og udstødningsrør i pos. 
8708 92 eller 8714 19 (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8108 90 50 30 Plader eller ruller af en legering af titanium og silicium med et indhold 
af silicium på mindst 0,15 vægtprocent og højst 0,60 vægtprocent, til 
brug ved fremstilling af: 

– udstødningssystemer til forbrændingsmotorer, eller 

– rør i underposition 8108 90 60 

(1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8108 90 50 40 Plader af titaniumlegering, til fremstilling af konstruktionsdele til 
flyvemaskiner (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8108 90 50 50 Plader, bånd og folie af en titan-, kobber- og niobiumlegering, med 
indhold af kobber på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 
vægtprocent og med indhold af niobium på 0,4 vægtprocent og derover, 
men ikke over 0,6 vægtprocent 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8113 00 90 10 Bæreplade af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC-9) til elektroniske 
kredsløb 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8407 33 90 

ex 8407 90 80 

ex 8407 90 90 

10 

10 

10 

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående 
eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm³ og effekt 
ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af 

– selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under 
pos. 8433 11 51 

– traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er 
som græsslåmaskine, eller 

– 4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm³ 
henhørende under pos. 8433 20 10 

– sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20 

(1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 
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KN-kode TARIC Varebeskrivelse Autonom 
toldsats Gyldighedsperiode 

ex 8407 90 10 20 To-takts-forbrændingsmotorer, med slagvolumen ikke over 125 cm3, til 
fremstilling af plæneklippere henhørende under pos. 8433 11 eller 
sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20 (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 8536 69 90 20 Pitchkonnektor til anvendelse ved fremstilling af LCD-
fjernsynsmodtagere (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 9001 20 00 10 Materiale bestående af polariseret folie, også i ruller, der på den ene eller 
begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale 

0 % 1.7.2008-31.12.2012 

ex 9405 40 39 10 Modul til for- eller baggrundsbelysning, med en længe på 300 mm eller 
mere, men ikke mere end 600 mm, med en lysgiver med en række af 
mindst 3 og højst 9 specifikke røde, grønne og blå lysdioder med en 
chip, monteret på et trykt kredsløbskort (PCB), med belysningen 
tilkoblet forsiden og/eller bagsiden af et fjernsynsapparat med 
fladskærm (1) 

0 % 1.7.2008-31.12.2008 

 

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

(2) Der anvendes specifik tillægstold. 
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BILAG II 
Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2 

KN-kode TARIC 

3815 90 90 85 

3919 10 69 
3919 90 69 

91 
96 

5603 11 10 
5603 11 90 
5603 12 10 
5603 12 90 

20 
20 
20 
50 

7607 20 99 10 

8108 90 50 30 

8407 33 90 
8407 90 80 
8407 90 90 

10 
10 
10 

8407 90 10 20 

8504 40 84 20 

9001 20 00 10 
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FINANSIERINSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ 
BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 

1. FORSLAGETS BETEGNELSE: 
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om 
midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, 
landbrugs- og fiskeriprodukter. 

2. BUDGETPOSTER 
Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120 

Budgetteret beløb for det pågældende år: 16 431 900 000 EUR 

3. FINANSIELLE VIRKNINGER  
(x) Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende 

finansielle virkninger for indtægterne: 

(mio. EUR, 1 decimal) 

  

Budgetpost Indtægter4 Periode 
(dd.mm.åååå) 

[Andet halvår 2008 
og 2009 –2012] 

Artikel 120 Virkninger for EU's egne 
indtægter 

01.07.2008 – 
31.12.2012 

-8,3 om året 

4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG 
Kontrol af det særlige anvendelsesformål for nogle af de varer, der er omfattet af 
denne rådsforordning, vil blive foretaget i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til 
EF-toldkodeksen. 

5. ANDRE BEMÆRKNINGER 

For at mindske eventuelle økonomiske problemer er der fastsat en udløbsdato. 

Forslaget indeholder de ændringer, der må foretages i bilaget til den gældende 
forordning, for at tage hensyn til følgende: 

1. nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget 

2. den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som 
medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner. 

Tilføjelse 

                                                 
4 Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter og told), skal der være 

tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25%. 
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Bilaget indeholder ud over ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelser 27 
nye produkter. Ikke-opkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på 
basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for andet halvår 
af 2008 og 2009-2012 7,2 mio. EUR om året. 

På grundlag af foreliggende statistikker for de foregående år må dette tal imidlertid 
forhøjes med en gennemsnitsfaktor på 1,8 for at tage højde for import i andre 
medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Det betyder et indtægtstab på ca. 
12,9 mio. EUR om året. 

Tilbagetrækning 

To produkter er trukket tilbage fra bilaget, fordi der er genindført told. Det betyder 
en indtægtsstigning på 1,9 mio. EUR beregnet på basis af anmodninger om 
suspension eller foreliggende statistikker (2007). 

Anslåede omkostninger ved foranstaltningen 

På grundlag af de foreliggende statistikker (2007) kan det indtægtstab, der vil følge 
af forordningen, således anslås til 12,9 - 1,9 = 11,0 mio. EUR (brutto inkl. 
opkrævningsudgifter) x 0,75 = 8,3 mio. EUR om året i perioden 1.7.2006 – 
31.12.2008. 

Tabet af egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på basis af BNI. 


