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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 563/2009
af 25. juni 2009
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 —

(3)

Kontingentmængden for det autonome fællesskabstold
kontingent med løbenummer 09.2767 er ikke stor nok
til at dække industrivirksomhedernes behov i EF. Kontin
gentmængden bør derfor forhøjes.

(4)

For det autonome fællesskabstoldkontingent med løbe
nummer 09.2806 bør varebeskrivelsen ændres.

(5)

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

(6)

Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske
betydning bør der henvises til sagens hastende karakter
som anført i punkt I, nr. 3, i protokollen om de natio
nale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er
knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union
og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(7)

Da toldkontingenterne skal anvendes fra den 1. juli
2009, bør forordningen anvendes fra samme dato og
straks træde i kraft —

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)

For visse produkter, for hvilke der blev åbnet et auto
nomt toldkontingent ved forordning (EF) nr. 2505/96 (1),
er den i forordningen fastsatte kontingentmængde
udtrykt i en anden måleenhed end vægten i tons eller
kilogram eller værdien. Hvis der for sådanne produkter
ikke er anført en supplerende måleenhed i den kombine
rede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr.
2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomen
klaturen og den fælles toldtarif (2), kan der herske usik
kerhed om den anvendte måleenhed. Af hensyn til klar
heden og med henblik på en bedre kontingentforvaltning
bør det derfor fastsættes, at den nøjagtige mængde af
importprodukterne, hvis importøren ønsker adgang til
det pågældende autonome toldkontingent, skal være
anført i »Rubrik 41: Supplerende enheder« i angivelsen
for overgang til fri omsætning, idet den måleenhed for
toldkontingentet, der er anført for disse produkter i bilag
I til forordning (EF) nr. 2505/96, anvendes.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2505/96 ændres således:

(2)

Efterspørgslen i Fællesskabet efter de produkter, som
forordning (EF) nr. 2505/96 gælder for, bør opfyldes
på de mest fordelagtige vilkår. Med henblik herpå bør
der med virkning fra den 1. juli 2009 åbnes tre nye
fællesskabstoldkontingenter med nultold for passende
mængder, så det undgås, at markederne for de pågæl
dende produkter forstyrres.

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1.
(2) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

1) Som artikel 1a indsættes:

»Artikel 1a
Hvis en angivelse for overgang til fri omsætning indgives for
et produkt nævnt i denne forordning, for hvilket
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kontingentmængden er udtrykt i en anden måleenhed end
vægt i tons eller kg eller værdien, anføres for de produkter,
for hvilke der ikke er angivet en supplerende enhed i den
kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning
(EØF) nr. 2658/87, den nøjagtige mængde af importproduk
terne i »Rubrik 41: Supplerende enheder« i den pågældende
angivelse, idet måleenheden for kontingentmængden for
disse produkter benyttes som anført i bilag I til nærværende
forordning.«
2) Bilag I ændres således:
a) toldkontingenterne for produkterne i bilag I til denne
forordning indsættes

30.6.2009

b) med virkning fra den 1. januar 2009 erstattes toldkon
tingenterne med løbenummer 09.2767 og 09.2806 med
toldkontingenterne i bilag II til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2009.
Artikel 1, stk. 2, litra b), anvendes dog fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2009.
På Rådets vegne
L. MIKO
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BILAG I

Løbenr.

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Kontingent
periode

Kontingentmængde

Kontin
genttold
sats (%)

09.2813

ex 3920 91 00

94

Coekstruderet trelagspolyvinyl
butyralfolie med et gradueret
farvebånd indeholdende 29
vægtprocent og derover, men
ikke over 31 vægtprocent 2,2ethylendioxydiethyl bis(2-ethyl
hexanoat) som blødgørings
middel

1.7.-31.12.

500 000 m2

0%

09.2807

ex 3913 90 00

86

Ikke sterilt natriumhyaluronat

1.7.-31.12.

55 000 g

0%

09.2815

ex 6909 19 00

70

Understøtning til katalysatorer
eller filtre, bestående af porøs
keramik, der navnlig er frem
stillet af oxider af aluminium
eller titanium, med et samlet
volumen på 65 liter og
derunder og med mindst ét
rør (åbent i den ene eller
begge ender) pr. cm2 af tvær
snittet

1.7.-31.12.

190 000 stk.

0%

BILAG II

Løbenr.

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

Kontingent
periode

Kontingentmængde

Kontin
genttold
sats (%)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Wolframtrioxid, inkl. wolfram
blåoxid

1.1.-31.12.

12 000 tons

0%

09.2767

ex 2910 90 00

80

Allylglycidylether

1.1.-31.12.

2 500 tons

0%

